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Argentinos Lietuvių 
Pažangieji Veikėjai, 
Redaktoriai Suimti

Kun. Bumšo pagalba 
Argentinos. “K.K K.” 
palaikyti diktatūrą
Lietuvos konsulato sekretoriaus 

Steponaičio vaidmuo Argen
tinos lietuvių gyvenime vėl 
iškeliamas

BUMŠOS TRIUMFAS

Suėmimų tikslas—izoliuoti opo
ziciją Uriburu rinkimuose 
kimuose

Montevideo, Uruguay, lapkr. 
3. (Spec. koresp.). Pereito spa
lio 19 d. į Vilią Devoto kalėji
mą, Argentinoje, tapo atgabenti 
ir nuo tol yra laikomi be tefe- 
mo ir be tardymo šie lietuviai:

“Pietų Amerikos Naujienų” 
redaktorius Kastantas Norkus.

“Argentinos žinių” redkato- 
rius Kazys Kliauga.

“Darbininkų Tiesos” redakto
rius Bronius švedas.

“Tiesos žodžio” įtariami ben
dradarbiai Sarulis, Sikeris, Lin
kevičius, Ulevičius, Janulis ir 
kt. Viso čia sėdi 13 lietuvių, 
kaikurie iš jų jau po kelis mė
nesius, be jokio tar^ymo ariap- 
kaltinimo. , — ..

Mykokas Juška sėdi už tai, 
kad spaudai pas 'įkė (kunigo Ja- 
nilionio biografiją.

Pugevičius sėdi už tai, kad 
nuėjęs į Hogar Liiuano pasakė 
kunigui Bumšai, kad čia yra ne 
tautos namas, o karčiama.

Banco Central Europo lietu
vių skyriaus vedėjas Raudoni
kis sėdi už tai, kad surengė po- 

,rą lietuviškų vakarų, neimda
mas įžangos ir tuomi padaryda
mas konkurenciją kunigų 
rengimams.

Kunigų, kukluksklaniečių 
valdžios frontas

Šiandien Argentinoj iš šešių 
lietuviškų laikraščių beliko vos 
du: kunigų “švyturis” ir be
spalvis “Argentinos Lietuvių 
Balsas”, kurio leidėjas Ožinskis 

‘.verčiamas prisidėti prie “ofi- 
cialistų”, tai yra uriburistų ar
ba dabartinio prezidento 
toriaus generolo Uriburu 
jų-

Visį kalinamieji yra
kunigo Bumšos ir Lietuvos kon
sulato sekretoriaus Steponaičio. 
Bumša išvažiuodamas viešai 
pasididžiavo apsidirbęs sukišda 
mas į kalėjimą pažangiuosius 
Argentinos veikėjus, pasinaudo
damas Argentinos karo stoviu 
ir perdėm katalikišku spaudos 
įstatymu, už kurio griežtą vy- 
kinimą kunigija pasižadėjo rem, 
ti Uriburu ir Justo diktatūrą.

Spėjama; kad kaliniai turės 
pasėdėti ligi lapkričio 8 d., kol 
paaiškės Argentinos rinkimų 
pasekmes.

Katalikiško “K. K. K.” akcija
’ Besiartinant prezidento rinki
mams, Buenos Aires, Argenti
nos sostinėj susidarė reakcio
nierių “Legion Civico”, čio
nykščių vadinamas -Argentinos 
K. K. K. (Ku Klux Klanas). To
ji tai lyga sykiu su kita pana
šia “Liga Patriotica” terorizuo
ja visą visuomenę. Legion Ci- 
vicp turi daugiau galios už po
liciją, nes be jokių formalumų 
daro kratas pas Susus įtartus 
irigoyenįstus, dabartinio prezi
dento Uriburu opozicininkus.

Besiartinant rinkimams tas 
savotiškas Argentinos katalikų 
“K. K. K.” pasistengė sugrusti 
į kalėjimus visą kairesnį ele
mentą, visus įtariamus eks-pre- 
zidento Irigoyeno šalininkus ir 
visus nefašistinius svetimtaučių 
vadus. ,
Piliečiai ugninėn žemėn; nepi- 
• , liečiai kalėjiman

i • ’ '* i

Areštuotus Argentinos pilie
čius išgabenp į Ugninę žemę 
(Terra de Fuego), o kitų vals
tybių piliečius laiko garsiame 
Vilią Devota kalėjime, kur sė
di pora tūkstančių svetimtaučių 
be jokio teismo. Policija juos 
čia pasodino, bet paliuosuoti ne
gali be “K. K. K.” autorizayi- 
mo. . . •

čia sėdi čekoslovakų “Delnic- 
ke Listy” redaktorius su 11 sa
vo draugų, čia sukimšti jugo
slavų, bulgarų, vengrų,; italų, 
žydų ir kitų tautų progresyviai 
visuomenės veikėjai, šabloniškai 
kaltinami komunizme ir anar
chizme. Čia* pat sėdi ir lietuviš
kų kunigų aukos, įskųstos “Le
gion Civico” kukluksklanie- 
čiams. . „

... ''' i'’'

Kaip Paryžius šventė karo paliaubų sukaktuves
Paveiksle matomi Pergales Vartai Paryžiuj, pro kuriuos mar'šavo moderniškai ginkluoti pulkai 

' , lapkričio 11 d.

Bus “tikras karas” 
sako japonai, jei 

kinai nepasiduos
Pietų Kinija koncentruojanti 

50,000 armiją

Mukdenas; lapkr. 24. Naujas 
karštas mušis prasidėjo į vaka« 
rus nuo Mukdeno, kur kiniečiai 
pradėjo traukti pajėgas. Japo
nai skubiai pasiuntė visą bri
gadą pagalbon. Pranešama,.kad 
pats Kinijos prezidentas Chiang 
Kai Shek ir maršalas Chang 
Hsueh Liang koncentruoja 50,- 
000 armiją prieš (japonus. Iš 
Tokyo perspėjama, kad į\fyks 
“tikras karas”, jei tos žinios 
pasitvirtins. , A

Gelžkeliečiai atmetė 
algų nukirtimą

pa

ir

dikta- 
rėmė

aukos

ORHS.

Oklahoma rodo pavyzdi 
kam dėti taksas

Oklahoma City, lapkr. 24. 
Nepaprastą mokesnių reformą 
pradėjo vykdyti narsusis guber
natorius Murray (Alfalfa Bill), 
pažadėdamas farmeriams ir ne
turtingiems namų savininkams, 
kad jei jį išrinks, jis per vienų 
metų laiką jų taksas numažins 
ant 50 nuošimčių ir apdės kor
poracijas ir didelių pelnų gavė
jus.

Vitaminas D yra vaistai 
ir nuodai

Berlynas, lapkr. 24. Prof. 
Adolf Windaus po 4 metų pa
stangų išjungė gryną, kirstalinį* 
vitaminą D ir ištyręs rado, kad 
užtenka trijų bilijoninių dalelių 
gramo to vitamino, norint iš
gydyti riketą; - bet kad viena 
penkiasdešimts tūkstantinė da
lelė yra stiprus nuodai. Vita
minas yra gaunamas iš saulės 
spindulių.

Kaip sena yra žemė?

lo nuošimčius nukirsti siūlė 9 
kompanijų prezidentai

New York, lapkr. 24. Gelžke- 
lių Darbo asociacijos ekzekuty- 
vis komitetas atmetė 9 gelžke- 
lių kompanijų prezidentų pa
siūlymą numažinti darbinin
kams Algas ant 10 nuošimčių. 
Tą atmetimą turės ' pranešti 
prezidentai savo kompaunijoms 
ir gelžkeliečių unijų vadai savo 
pirmininkų konvencijai Chica- 
goj, kuri susirinks gruodžio 
8 d. ' '

Rusai išrado kiniečiams 
naują rašybą

Shangai, lapkn 24. Leningra
do orientalis institutas išrado 
naują pritaikintą kiniečių kal
bai romanišką alfabetą, su ku
rio pagalba bus galima lengvai 
išmokinti kiniečius rašyti ir 
skaityti. Ligi šiol kiniečiai tu 
rėjo mokintis atskirai kiekvieną 
parašytą žodį*ir neišmokę 10,- 
000 žodžių negalėdavo skaityti.

h

Chicagai ir apielinkei federA- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: A

Bendrai giedra ir daug šal
čiau; temperatūra gali kristi U 
gi 22. Viddtinis ir stiprus va
karų vėjas.

Vakar temperatūra iš ryt# 
63, vakare 36.

Washington, lapkr. 24. Moti
na žemė atsisakė pasisakyti sa
vo amžių, nežiūrint j moksli
ninkų * visas pastangas. Dabar 
geologai’nustato, kad žemė tu
ri amžiaus tarp 1,600,000,000, 
ir 3,000,000,000 metų.

. Madridas, lapkr, 24. Tfcvas de 
las Mąrias, katalikų dvasinin
kas, vienas kapitonas ir trečias 
civilis ištremti vism amžiui ęž 
suokalbį priteš respubliką.. /

RYTOJ
DĖKOS
DIENOJ

Naujienos, .neiš
eis ir Naujienų 
Raštynė bus už
daryta visą die- 
ną. .. '• .

Naujienų
Administracija

Naujas mikroskopas pa
gelbės medicinai

-7-——". .. < /
Pasadena, lapkr. 24 d. Dr. 

Raymond Rife iš San-Diego iš
rado mikroskopą su padidinimu 
17,000 kartų. Ligi šiol buvo 
su 2,000 kartų. Tas mikrosko
pas aiškiai parodo naujas dar 
ligi šiol nematytas bakterijas.

Farmų kooperacija 
smarkiai puolama 
privačių kompanijų

Kompanijos reikalauja farmų 
tarybą panaikinti

Kaip Grandi “sude 
mokratejo” Ame- 

rikoje
Policijos apsuptas sveikinosi 

su darbininkais

New York, lapkr. 24. Stiprios 
policijos ir detektyvų arti ap
suptas Dino Grandi su palydo
vais išėjo gatvėn, kur Grandi, 
radęs keletą gatvės ramonto 
darbininkų italų, padavė jiems 
ranką ir po to nuėjo į sekreto
riaus Lomant namus 'pietauti 
su Rockfelleriu, 'Morganu, reser- 
ve bankų prezidentu ir kt. mi
lijonieriais.

Dar vienas perskirų 
malūnas

Little Rock, Ark., lapkr. 24. 
Ne vada valstijos divorsų “ma
lūnas” Reno įgavo stiprų kon
kurentą. Arkansas aukščiausias 
teismas patvirtino perskfrų į- 
statymą, kuriuo divorsai duo
dami laike 90 dienų. Nevąda, 
nenorėdama paleisti pirmeny
bės, sutrumpino teriųiną ligi 6 
savaičių.

Mokslas pradeda nuga' 
‘ . /’ lėti veži

Chicago, lapkr. 24. Vėžio liga 
netolimoj ateity bus išgydoma, 
kaip užtikrina Dr/Carlos Heu- 
ser iš Buenos Aires atvažia
vęs Chicagon. Didelis progre
sas esąs padarytas vėžio ištyri
me ir jo gydyme. Vėžio gydy
mui vis labiau pradeda padėti 
X spinduliai ir tam tikri at
sparos priduodanti" jšvirškimąį.

Rusija apkaltina Ame-* 
riką dėl kąro

Maskva, lapkr. 24. Abudu ofi
ciozai Pravda ir Izvestija, pa
sirėmę žiniomis iš New York, 
Washington ir Shangai tvirti
na, kad Sųv. Valstijos provo
kuojančios Rusijos karą su Ja 
ponija, norėdamos pakenkt j so
vietų 5 metų planui, gauti ka
ro 'užsakymų ir susilpninti Ja
ponijos konkurenciją Paeitiko 
pakraščiuose. ?

Leis įvežti 3,000,000 pė
dų rusiško miško

, Washington, lapkr. 24. Tris 
milijonus pėdų rusiško miško, 
atgabento iš toli nuo, šiaurės, 
kur dirba valdiški baudžiaunin
kai, bus įleista į New Yorką. 
Amtorgo oficialai tvirtina, kad 
sovietai baudžiauninkų nevarto
ju. . x

Dar du nusižudė Niaga 
ra Falls

Beieškant
27, kuri
įšoko j

Niagara, lapkr. 24. 
Miss Mildred Sutell, 
pereitą sekmadienį 
krioklį, vakar įbridęs į srovę 
žuvo dar vienas žmogus.

Ispanija baudžia 
kalbininkus

suo-

TulasWashington, lapkr. 24.
cukraus operatorius Dahlberg 
rėmė pinigais abiejus, demokra
tus ir republikonus, 1928 metų 
rinkimuose už tai, kad pravestų 
tinkamą cukraus tarifą.

Washiugton, lapkr. 24. Prezi
dento Hoqverio farmų taryba 
ir visa pokarinė farmų pagalbos 
problema pradėta tirinėti tam- 
tikros senato agrikultūros ko- 
misijostw‘v _v;

Jau nuo senai eina smarki 
kova tarp farmerių organizuo
tų įstaigų, kurias remia fede- 
ralė valdžia ir privačių kom
panijų. Senato komisijos tar
dymo daviniai bus patiekti se
kamai kongreso sesijai, kur teks 
karštai persiimti. Privačių kom 
panijų agentūros reikalauja vi
sai panaikinti farmų tarybą, gi 
kooperatyvės agrikultūros gy
nėjai reikalauja tą tarybą dar 
labiau sustiprinti. *

Jau 750,000 farmerių yra or
ganizuoti į kooperatyvus.

Pieno karas nesiliauja
Springfield, III., lapkr. 24. 

Del didelių neramumų Joliet, 
Aurora ir kituose pietų Illinois 
valsčiuose, pradėta- valdiškas 
tardymas, kas tikrai yra kalti
ninkai taip vadinamo “pieno 
karp”, kuriame jau sudeginta 
visa eilė tvartų su gyvuliais, 
pieninių ir sandėlių. *

Sandino užėmė miestą
- .   :.- . • . ,ę

Meksiko, lapkr. 24. Nikara- 
guos sukilėlių vadas Sandino iš
vijo valdžios ir Amerikos ka
reivius ir užėmė svarbų strate
ginį punktą Chichigalapa. San
dino jau valdo 8 iš 14 Nikara- 
guos valstijėlių.

Londonas, lapkr. 24. Premje
ras MacDOnaldas pareiškė pa
klausoj ams, kad Japonija per
kanti, Anglijoj savo karo orlai
viams motorus.

Plokštelių gamyba Lie
tuvoje

Perspėjimas prieš

bedarbės klausime
Illinois Socialistų pąptijos pa* 

stangos priversti legislaturą, 
kad pasisakytų viešai

- Chieago, III., lapkr. 24. Visa 
kas vyksta Ilinois legislaturos 
spęcialėj sesijoj, yra tik užku
lisių kova. Politiški vėlų tam
pytojai, galingi real estate in
teresų susibūrimai, slapti bi
čiulių susibūrimai prieš pelno 
taksas, kiti tokie susibūrimai 
už pelno taksas, —visi tie pa
slapčiomis verda savotiškus 
vaistus, kuriuos Illinois liaudis 
turės nuryti,— skelbia Illinois 
Socialistų Partija /savo atsišau
kime. ,

“Jei ir yra įtakingų politinių 
ratelių, interesuotų pagelbėti 
nedarbui, tai tas jų susiintere- 
savimas ramiai snaudžia. Pri
kelti tą interesą, darbo žmonės 
turi patys pakelti balsą.
Reikalauja balso darbo klausime

“Norėdama ratą išjudintų 
Cook apskrities Socialistų par
tija pasiuntė telegramą, legisla- 
turai, reikalaudama viešo balso. 
Jei tai bus suteikta, tada parti
jos delegacija patieks savo pa
žiūras į nedarbo apdraudę ir 
kitokį bedarbių gelbėjimą sy
kiu su pasiūlymais, kaip šukei* 
ti reikalingus fondus su pagal
ba mokesnių nuo didelių pelnų 
ir t.t. Partija taip pat nutarė 
laikytį viešus mitingus įvai
riose miesto dalyse, gauti pas* 
spirties savo tiems reikalavi
mams.

Nedarbo Pagalbos darbininkų 
komitetas, kuriam vadovauja 
Industrialės Demokratijos Ly
ga (LIŲ) ir Socialistų Partija 
taip jau daro ką gali. Tas ko
mitetas jau nuo seniau šaukia 
mitingus po visą miestą ir taip 
gi reikalauja viešo balso.

Del nevykusios meilės 
miške pasikorė

Rusija panaikino 5 
dienų savaitę

Dabar bus šventa kas šešta 
diena

Maskva, lapkr. 24. Liaudies 
komisarų taryba galutinai pa
tvirtino atšaukimą; pernai priim
tos penkių dienų savaitės. Li
gi šiol darbininkai turėjo kas 
penktą dieną šventą, dabar tu
rės kas šeštą.

Walkeris nuvyko Moo 
ney vaduoti

San Frapcisco, lapkr. 24. Čia 
atvažiayo New Yorko majoras 
Walkeris, asmeniškai paduoti 
peticiją gubernatoriui 1 Rolph, 
kad paleistų iš kalėjimo Tom 
Moonęy.

Washington, lapkr. 24. Kon
grese vadams besukant galvas, 
ką ir kokiu budu apdėti nau
jais mokesniais, federalis val
džios deficitas jau pasiekė $805,* 
•918,728.

Visą amžių už dvi vištas
Canton, III., lapkr. 24. Frank 

Wheeler nubaustas nuo 1 metų 
ligi visam amžiui už pavogimą 
2,vištų h* bušelio komų.

“Columbia” atstovas Lietuvai 
p. J. Sakalauskas nesenąi 
sukvietė spaudos atstovus “Me
tropoly” į patefono lietuviškų 
plokštelių^koncertą.

Pasirodo, kad firma yra iš
leidusi jau 460 lietuviškų plokš
telių. Daug iš .jų įdainuotos 
Amerikoj. 1

Dabartinio atstovo p. Saka
lausko dėka, per paskutinius 
metus pagaminta 75 plokštelės, 
kaikurios iŠ jų žacja būti išpla
tintos po visą pasaulį. (K. Pet
rausko 
Oneginas”).

čia pąt buvo nurengtas ir 
koncertas, kuris į visus susirim 
kasius padarė tikrai gerą jspu 
dį, ■ " ' '' •

Spalių 20 d. Rokiškio valsč, 
už žiobiškio bažnytkiemio 4 ki
lometre Panemunio link, prie 
vieškelio, miške, rastas pasiko- . 
ręs pil. Antanas Putriunas, apie 
26 metų amžiaus, gyvenęs Pane-' 
munįo valsč. Naujikų km. Spė
jama, kad pasikorė dėl nevyku
sios meilės.

Naujas Liet Jaunimo 
S-gos Centro Komitetas

Kaune įvykusiame Liet. Jau
nimo S-gos skyrių atstovų su
važiavime į Centro komitetą 
išrinkta:, p. p. Gužytė, Grigą- 
rauskas? Gineitis, Drobnys, 
Raudonakis, Petronis, Kairy- 
tė-Kauneckienė, Ralys ir Kun
drotas.

Kalėdoms Lietuvon
PASvfelKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS,'GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS '
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro.
- šventadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet.

" . Tel. Roosevelt 8500.
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KORESPONDENCIJOS
BBra

Ką Mačiau Nepriklausomoj Lietuvoj

Rockford, III
Pasižymėjo

vie-Kelios savaitės atgal čia 
na “progresistė” buvo suareš
tuota drabužių krautuvėj ir nu
vežta už grotų, kada ji krau
tuvėj bandė ką tai susivyniot 
be klerko patarnavimo... Bet, 
kaip girdėt, teisėjas susimylė
jęs ir paleidęs ją ant “paprau- 
kos”.

Taigi Viusų mieste “progre- 
sistės” pradeda “pasižymėt”. 
Who is next?

# £ ,
Padėkavonės dienoje, lapkr. 

26 d., čia bažnytinėj svetainėj 
rengiama prakalbos A. Kalvai
čiui, Lietuvos konsului iš Chi- 
cagos. — Rockfordeenis.

Grand Rapids, Mich
Kaip fašistai organizuojasi prie 

SLA. balsavimo

Jau senai buvo numatoma, 
kad musų SLA. 60 kuopoj fa- 
šistuojantys nariai prie ko tai 
rengiasi. Tačiau iki šiol dar vis 
tai nebuvo aišku. Dabar tas jų 
veidmainiavimas liko nlimas- 
kuotas. Dalykas štai koks: spa
lių 30 pas D. G. tapo sušauk
tas kokosinis mitingas, kur da
lyvavo fašistiškos žvaigždės. 
Tame mitinge dar nebuvo aiš
ku, už ką tie elementai paduos 
savo balsą, renkant Pildomąją 
Tarybą, bet į* kuopos valdybą 
jau tąsyk veik galutinai nu
sprendė statyti grynai fašistiš
ko plauko žmones. Kadangi tas 
jų pirmas kokusinis mitingas 
nebuvo skaitlingas, tai jie nu
sitarė šaukti dar vieną. Ir štai 
lapkričio 20 d. tapo sušaukta^ 
kitas kokusas pas tą patį pa* 
gargėjusį fašistuką D. ’G. Šis 
susirinkimas buvo daug skait- 
lingesnis nei pirmasis. Jame 
buvo kiek daugiau ginčų kas 
link nominacijų į P. T. Mat, 
čia buvo pasiūlyta, kad visi ko
koso dalyviai varytų agitaciją 
už Tareilą.

Kad i šitą kokusinį mitingą 
buvo sušaukti ne visi fašistų 
rėmėjai, tai parodo ir tas fak- 
'as, jog ir čia radosi Tareilai 
piiešų. Kitus kandidatus i P. 
T. nutarė remti Dr. Viniką sek
retorium, Dr. Jonikaitį dakta
ru kvotėju. Kas link prezidento 
pasireiškė nuomonių skirtumas: 
vieni nori Grinių, kiti Bačiuną. 
Mat, pas f asistuojančius tautie
čius jau tokia mada, — jei ku
ris žmogus kiek jiems pasige
rina, tai tą kelia į padanges, 
lyg tas kunigas žuvį pasninko 
dienoj, nežiūrint to, kad tas 
jų iškeltas žmogus vietoj gar
bės aplaiko sarmatą. Na, juk 
Pcčiunas prisidėjo finansiniai 
prie parengimo 45 jubiliejaus, 
tai kaipgi už jį nebalsuoti! Bet 
visgi verta pažymėti, kad ir 
musų fašistuojantys nariai jau 
pasisako prieš senąją IP. T. Ma
tyt, kad jau ir jiems pritruko 
drąsos už juos varyti agitaci
ją.

Kuopos pirmininku vėl nusi
tarė statyti žmogų be nugar
kaulio, kuris pirmiau karštai 
rėmė bolševikus, paskui kokį 
laiką svyravo, lyg prisvaigęs, o 
dabar su visu glebiu apsikabi- 
------- — - ....... . . —.........—■ ♦— •

no fašistus. Tik labaiz reikia 
abejoti, ar jų tą kąndidatą kuo
pos nariai rems. F.ašistuojan
tys tautiečiai gerai žino, kad 
ateinantys P. T. balsavimai ir 
į seimą delegatų rinkimai pri
klausys daug ir nuo to, kokią 
valdybą kuopa turės. Nariai tu
rėtų apsižiūrėti, kad tokie gai
valai,. kurie grynai partyviš- 
kais sumetimais veržiasi j 'vir
šininkus, nepatektų, nežiūrint 
to, ar jie butų fašistai ar ko
kie kitokie. Jais pasitikėti jo
kiu budu negalima, ką parodė 
ir musų kuopos surengtas 45 
jubiliejinis apvaikščiojimas lap
kričio 14 d., kur iš Chicagos 
artistai ir svečiai buvo sortuo- 
jami į tam tikras rųšis. Tai 
kaipgi jais galima pasitikėti 
svarbesniuose dalykuose ?

Munšainio*aukos; mirė 
. jauni lietuviai

Joną Murašką ir jo moterį 
žmonės rado labai prisigėrusius 
lapkričio 16 d. Kokia tai mo
teris užėjo pas Muraškas ir ra
do abudu lovoj gulinčius, bet 
kada juos pajudino, tai nei vie
nas nekalbėjo. Vėliau tapo pa
šaukta policija. J. Muraška bu
vo jau negyvas, o jo moterį dar 
pasisekė atgaivinti. Padariuš 
tyrinėjimą, policija surado, kad 
Muraška miręs nuo nuodingo 
munšaino.

Sekmadienį, lapkričio 15 d., 
surengtoj F. ž. parėj nusigė
ręs J. Urbanavičius nuvirto ir 
taip susižeidė, kad 
goninėn lapkričio 
mirė. Išgelbėti jo 
nebuvo galima.

Abudu virš minėti vyrai 
lyginus ‘nebuvo seni, ir jei 
rai butų užsilaikę, tai butų
Ičję gyventi ilgus metus. Jau 
buvo ir pirmiau kelios mirtys 
nuo munšaino, kurios spaudoj 
nebuvo pažymėtos. Bet apie ši
tas dvi mirtis rašau todėl, kad 
vienas mirusiųjų būtent, J. Ur
banavičius, pereitą vasarą Mar
gučio piknike tapo apdovano
tas kaipo gražiausias senber
nis. Dabar Vanagaitis turės 
musų mieste rinkti kitą gra
žuolį senbernį.

G. R. Reporteris.
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Rockford, III
Vieša padėka
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BAGDONAS BROS.
PURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Loag Dittance Remova^ 

3244 S. Halsted St.
Office Ttl. Calumet 3399 

Res. Tel. Yarda 3408

šiuomi norime viešai 
musų širdingiausį ačiū visiems 
tiems, kurie prisidėjo prie su
rengimo ir dalyvavo musų “si
dabrinio jubiliejaus” surengto
je “surprise” vakarienėje, lap
kričio 15 d. š. m., bažnytinėj 
svetainėj, ir už jteikimą neuž
mirštinos dovanos 
to”. _

Širdingiausį ačiū pp. Ivanau
skams, p-iai Rimkienei ir p-iai 
Pilipaitienei, kurių pastangomis 
ši vakarienė ouvo surengta. 
Taipgi ačiū pp. Aleksynui, Pet
raičiui, Savickui, Kieluočiui, 
kinemotografui Miliui ir vietos 
gerb. klebonui Urbanavičiui už 
pasakytas Idike vakarienes gra
žias prakalbėjęs, o p-iai Sinke
vičienei už pądainavimą,.

Tai buvo viena iš maloniau
sių ir smagiausių valandų mu
sų gyvenime, kada mes pasiju
tome iš visų pusių apsupti 
skaitlingo būrelio draugų ir pa
žystamų su linksmais veidais 
ir kupinomis širdimis geriausių 
velijimų, — gražiausių kompli
mentų.

Šios vakarienės surengimas, 
— tai mumis buvo didelis “sur
prise”, kuris neužmirštinai pa
siliks mūšų atmintyje.

Ptovilas ir Agota Deltuvai, 
i

........... ...... . ............. ............. 1............................................ ..n ...».......

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. N edėldieniais

A i=lBTe
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Rašo Dr. F. Puskunigis
(Tęsinys)

Dabar Lietuvos taip valdžia, 
taip Jr visuomene gana prie
lankiai atsineša prie grįžtančių 
Amerikiečių. Deda visas pastan
gas prigelbčjimui pastariem- 
siems susikurti gerą ir pasto
vų gyvenimą. Tuo tikslu ten 
susitvėrė pusiau valdiškomis 
pastangomis Amerikos Lietu
viams Informacijos“ Biuras, ku
ris tejsingjai, bešaliai teikia Vi
sas naujai parvykusiems Ame
rikiečiams reikalingas žinias. 
Vis tai gerų norų ir simpati
jos pastangos. Tas ves prie iš
vengimo tų klaidų, kurios pa
tiko pradžioje Lietuvos nepri- 
gulmingo gyvenimo parvyku- 
sius Amerikiečius. ,

Nekurie žmonės turi naivišką 
supratimą, sakydami, kad jei 
mes visi persikelsim j Lietu
vą gyventi, tai vietos neuž
teks. Reikia atminti, kad Lie
tuvoje gali sutilpti ir gerai gy
vent 4 kartūs daugiau žmonių. 
Ir visa Lietuvos būklė kaip ma
tėte iš viršuj patiektų dėsnių 
nors ir labai daug įsiplėtė, dar 
toli 
tos 
bės. 
kia 
tuvių Amerikiečių. Nesant pra
našu, galima numatyt, kad 
Amerikos Suvienytose Valstijoj 
se gyvenimo būklė jau yra par 
siekus aukščiausio laipsnio ir 
ateity turės tenkintis konser
vatyviu gyvenimu. “Auksiniai 
lenktyniavimo” laikaj jau ar tik 
nebus pribėgę neperlipamą ‘ 
jos šalies galimybių tvorą.

Lietuvos Turizmas
Būdamas Lietuvoje norėjau 

ištirti įvairias galimybes turiz
mo į Lietuvą. fPrieš išvyksiant 
maniau, kad ^Lietuvoje nėra la
bai patraųkiančiųį įtjįfįstą. dkj 
vaizdų. Škuliai pėtTažlavęs ‘ ne-1 
kurias vietas, persitikrinau, 
kad labai klydau-. Tiesą pasa
kius, yra labai mažai Lietuvos 
lietuvių, kurie, butų gerai susi
pažinę su istoriniai dailiąja Lie
tuvos dalį. Kiek ten yra užsi
likusių senovės strateginėmis 
mintimis sukurtų pįliaviečių, 
kurių griuvėsiai, nuosekliai pri
sižiūrėjus, taip, rodos, ir kal
ba į tave žemėse užsiraususių 
nuotikių balsais! Yra labai 
daug ir griuvėsių dar nuo feo
dalizmo laikų. Apie juos gali
ma patirti iš užsilikusių pasa
kų ir raštų. Svetimšaliui ir lie
tuviui butų labai žingeidu su
sipažint vietoje su senovės Lie
tuvos gyvenimo daviniais ir 
vaizdais.

Lietuvos miškai, upės, eže
rai taip ir traukia keleivio akį 
sūvo skirtinga tipografija? Jei 
Amerikonas, gamtos mylėtojas, 
atsilankytų į Lietuvos/ miškus 
jis paliktų sužavėtas jų mistiš
kumu. Lietuvos miškai turi sa
votišką ypatybę, savotišką gro
žį. jfe pilni taip vadinamų “gi
rinių alėjų” kur taip ir trau
kia kiekvieną pasivaikščioti. 
Tos alėjos veda į miškų gilu
mą, nežinia nė kur, nė su ko
kiais misteriškų galimybių su
metimais sutvertais.

Skirtumas nuo Amerikos miš
kų yra labai .didelis, čia mes 
turime maišytų medžių miškus, 
kaip pušis, egles, ąžuolus, vink
šnas, karklus, badiklius ir ki
tokius mažų medžių krūmus, 
kurie, įėjus į mišką, taip jr pai
niojasi jr bado akis. Lietuvoje 
gi milžiniško didumo medžiai, 
(daugiausiai vienos kurios J rų-’ 
šies) suaugę atstumoje viejiaa 
nuo kito, taip kad jų viršūnės 
tik susiglaudžia ir padaro kaip 
į stogą, po kuriuo apačioje 
minkštos žalios samanos išklo-,, 
ja, tarsi divonų, žemę. Vasaros- 
metu dideliame mišlee oras vė
sus, tyiW, ramus ir vaikščio
jant nė šakočiai, nė maži la
puočiai nesimaišo po. 'kojų-

Amerikos1 lietuviams įbubų 'la
bai patogu, nuvykus į Lietu-* 
vą, gydairyt burius .ir 
pervažiuot per visas Lietuvos

gražu neatsiekč nė penk- 
dalies potencialūs galimy- 
Daug ir didelės progos lau- 
į Lietuvą atvykstančių lie-

rfau-

žingeidžiąsias ir gražiąsias vie
tas. O tokių vietų yra la
bai daug. Dabar yra 
pinamąsi. paruošimu tam tik-, 
nū leidinių kuriuose bus ap
rašytos visoš svarbesnės turis
tų žiniai vietos ijr kaip ir ,ko-i 
kiu budu lengviausiai jas pa
siekt, Tokių knygelių jau bu
vo pirmiau išldišta lietuvių iir) 
anglų kalboje. Viena “Lietuvos- 
Auto-klubo” išleista, daug tame 
pasidarbuojant Panelei Avieiie-š 
naitei (Worcesterieteij), 
dabar Lietuvoje darbuojasi 
nisterijoje. Ji ‘ yra veik nepa
vaduojama jos atliktų darbų: 
svarboj. Ateityje, Amerikos Lie*; 
tuviai, planuoją vykt į Lietu-* 
vą, turėtų neužmiršt pasinau* 1 
dot turistų rolėmis. Viena, —; 
jie pamatytų daug žingeidaus 
jr pamokinančio, kitą, aplanky
dami įvairias Lietuvos dalis 
riais, nepaneštų' didelių išlaidui 
ir per tą įgautų sau daug ži*h 
nios kur ir kaip butų galima, 
reikalui esant, geriausią! ąpsi-' 
gyvent. Praeity buvo visai fcį* 
taip daroma, žmonės, budivo,į 
važiuoja kaip ir Ekskursantai 
iš Amerikos, pasiekę Lietuvą iš-i 
siskirstydavo ii-kiekvienas sku
bėdavo į savo pažįstamą kam
pelį, pas savoj gimines. Ten pa
buvoję kiek laiko, apkalbėję vj~, 
sas naujenybes imdavo nuobo- 
dauti ir planuoti grįžti atgal. 
Tokiu budu, pabuvę Lietuvoje, 
jie nematydavo .nieko daugiau, 
kaip tik tą kas buVo užsilikę 
jų atminty pįr|Pą kart apleid
žiant Lietuvą;? žinovai tvirtina, 
kad1 pažint salį Ir jos būklę rei-, 
kia pagyvent joje nors porą 
metų. Tokis dabartinės Lietu
vos pažinimas reikalingas, kiek
vienam lietuviui, čja nepaduos 
du visas turistams reikalingas 
matyt vietas. Bus yiską gali-: 
ma sužinot iš tam tikfy leidi
nių, kurie tikimąsi turėti pri-: 
ruoštus ateinančiam turjątįniuli 
§ezonųi. v
r čia'“'noriu pabrėžt, kad visįi 
tie, kurie turi planus ateinam i 
*tj metą važiuot į /Lietuvą, rei- 
kąlauj^ pasižymėt aplankymui

Lietuvos įvairias įmones. Toks 
žingsnis suteiks daug žinios no
rintiems apsigyvent Lietuvoje. 
Kiekvienas pagal -savo palinki- 

ir, gabumus galės spręst 
kas įam putų * geriausiai pri
einama ir Weidaūnama įsigyt. 
Tie, kurie norėtų verstis žemės 
ukiu, galės aplankyt pavyzdin- i . ■ « . : ■ -a >*• •••'■ ■ a ’ ■ ■..« ■gus ukius ir msytys kaip žemės 

1 prOdUktingumas ’ . yra pakilęs.
Kurie manytų užsiimt steigi
mu moderniškų namų vasaro
tojams, jiems patartina įpasi- 
Hkt keletą dienų Palangoje, 

į Klaipėdoje, Juodkrantėje, Biri 
štone,. taasų apskrity, Sartų 
ežerų ąpielinkėse, Romuvoje ir 
fct.

Amerikos Lietuvių Ekonomi
nis Centras kooperuojant Lie
tuvos Amerikos Lietuvių Infor- 
maeiflų Biunui noriai teiks vi
siems žinias tais klausimas. Toks 
turizmas neš įmonėms dvi
gubą naudą- jie gaus progos 
susipažint su Lietuvos žingeid
žiomis ir istorinėmis vietomis, 
su jos dabartinėmis įmonėmis 
ir per tą galės sužinot daug sa
vo užsiėmimui gaiimų 'progų.
žiiuint į dabartinę Lietuvą ne

reikia pamirSt jos netolimą
‘ / praeitį

Tie žmonės, kurie turėjo pa
linkimo žiūrėt į Lietuvos pa
dėtį spektiko akimis, aplenkė, 
arba pamiršo sveiką dalykų lo
giką. Nekurie -dar ir dabar ieš
ko vien tik blogųjų pusių Lie
tuvos būklėje ir jos žmonių gy
venime. Gerai matyt blpgumus 
bile daikto, jei randdsi pas 
žmogų boras ir energija tuos 
blogumus pagerinti. •

Nereikia pamiršti, kad Lie
tuvos valstybė prisikėlė iš ka-

ro griuvėsi^ ir• Jai, nė prisi
kėlime, nė jos , nepri^uLmingo 
valstybės gyvenimo darbe sve
timi nepadėję. Priešingai, jie 
ją puolė vėl išnaųjo parblok
šti, Kaip tą gyjantį iš po sun
kios ligos ligonį. Ją puolė len
kai, puolė vokiečiai (Bermon
tininkai) , puolė bolševikai.

Tie, kurie, užaugome Lietu
voje, esanie pratę girdėt val
stiečių nusiskundimus Rusijos
okupacijos laikų mokeščių sun
kumų. Jie taip ir laukė, kad 
kas jiems palengvintų tuos mo
kesčius. Norėjimas pasiliuosuot 
nuo tos sunkios naštos buvo 
tikrąja priežastim valstiečių ju
dėjimo prieš Rusijos valdžią. 
Jie nębereikalo atjautė tų pri
verstinų duoklių sunkumą. Val
stiečiai gerai žinojo, kad mo
kėdami Rusijos caro valdžiai 
didelius mokeščius, nieko už tai' 
sau negaudavo. Mokyklų buvo* 
mažai ir įtos apleistos. Jų pa
čių kalba nė žodžiu nė raštu 
nebuvo mokoma. • Gimnazijose 
buvo daromi visokie dvasiniai 
ir medžiaginiai apsunkinimai 
mokiniams. Viešieji keliai ne
buvo taisomi, nė. nauji stato-1 
mi. Plentai ir geležinkeliai bu
vo taikomi tik Rusijos rAika-

lų aprūpinimui ir tų pačių ma
žai ir veik nepakenčiamam sto
vy užlaikomi. (Bus daugiau)

Padaro 
Skalbimą 
Lengvi 

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

, savo drapanas 
be •

TRINIMO, 
LAZURKAVIMO. 

pas savo grostminką
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinfmis bon- 
komis po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, ni.
Tel. Pullman 6201

Klauskite

z

nvtf m ii D i Ib
Kalakutas

HatsCteaned
& Blocked 

50c
Taipgi valome ir prosi-.
ąanie yyrą sjbtus it ©Verkautus: mote 
rų presas ir ( kautus. Darbas' labai ge-

.... ... ” '■

Little Star Cleaners
. ,3328 So, Halsted Street 

? ■ t

kampas 33 rd Place

s
Jai, „U.Ki

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bą tinkamai atlikti. Nustosimas 
jėgų ir sveikatos-r—mažiausias
pasireiškimas jūsų nenujšgumo darbe--Ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą.

Trade PAIN-EXPELLER* -
Ireg. J. y. Pat Biure.

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaiisįGeriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimęntaš iki šiol 
žinomas, Naudojamas per suvirš 60 metų.- Trlnkit juomi!

. Kaina 35c. ir 70c. ParsMuiria Visur
• Tikrasis turi INKARO vakbaž«ddk
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NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtą ji kra'štą Lietuvą. 

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra Jrodę atvSjų atvėjais n* 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
' • Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje-ir prisidėti prie Lie- i 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį.. 'Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI

Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis
“Lietuvos Ūkininkas” ;

vieniųtSlis demokratiškos minties, (tikros šviesos įr mokslo skelbėjas, 
Savo turinio rimtumu, marumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin

kas0 šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.
< “Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTU. .

Tokia pinigu suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo. r <

Kadangi M centų i Lietuvą siųsti nepatogų, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite didelį dalyką, nes Me viepą lietuvį į 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, Ir paskui jau jie patys nemokia : 
apseiti be laikraščio! \ 'x-

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” i 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau * Lietuvės Ūki- / 
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
> Lithuania, Kaupas Gedimino gat, 88 Nr.

P, S. Mas norėtų “Lieftuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, r»i* I 
kia atriųptį visų metų prenumeratos 2 dol„ pusęi metų 1 <M-

Naujas Oscar Ameringer
' Supusio ILLINOIS MltyČR. Redaktoriaus. Savaitėmis

- 4,".gagą 1 1 į ",'■u.yjsmgagpsi■ . .________ į_ ___ :_ _ _____

• ..'i

The American Guardian
• . ■.... ' . . { 7 “I .....

Kovinga Parbmįnky prgaąas* Gyvas, smagus skaityti, pamokinanti • 
.prenumerata metams $1(, arba 604 užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriui mielai plisiunciami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE ROX 777 OKtAMOM* CITY, OKIĄ.
’’ ’ . I i" i ......... <

Kiekvienas dabar pirkdamas Budrike krau 
tuvėje Radio, Skalbimui Mašiną, Parlor

Setą, Elektrikinę Ledaunę, gaus 
dykai' didelį Kalakutų. 

' *
’ Naujas PHILCO radio ir 
fonęgrafas sykiu, groja 
gražiai rekordus taip pat 
ir radio. Kaina dabar 

\,t $110.00 
$50.00 duodame nuolai
dos už jūsų seną Viktrolą 
ar Radio, nežiūrint ko-

i kios vertės senas radio ar 
viktrolą ^butų. ,
Dabar yra gera proga į- 
sigyti naują, puikų Pbil- 
co radio, radio kombiną- 

tiktai už $60.00,
įmokėkite tiktai $5.00, o 
kitYis lengvais mėnesi
niais išmokėjimais.

t

Jos.F.Budrik,*™
3417-21 South Halsted Street

TeL Boulevard 8167 ir 4705

Lietuvių gražus Programai leidžiami kas Nedėldienį iš 
stoties WCFL 1170 k-il./huo I lki 2 vai. po pietų, ir kas 

Kckergas iš s.to.tiesAVFĮEC nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
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į 2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
1 Eina kiekvieną savaitę bendradarbiaujant wL

K. AUGUSTUI, J. V AREALAI ir V. RUšINSKUI r—-------------------------- ~

Lietuvių , biznierių 
pasikalbėjimas

Naujienos jau’ nuo senai skel
bia obalsį “Savas pas Savą”. 
Tą pačią mintį, tik kiek pla
tesne prasme dabar “Naujie
nos” skleis, ragindamos publi
ką pirkti Kalėdų dovanas ir 
kitokias prekes savo apielinkė- 
se, o ne. vidurmiestyje.

Vakar buvo ' surengtas pasi
kalbėjimas su lietuviais biznie
riais, pietų laiku, Lietuvių Au
ditorijoje, kur biznieriams bu
vo išdėstyta šios naujos “cam- 
paign” reikšmė. Prieš pasikal
bėjimą buvo visiems patiektas 
užkandis.

Biznieriai nuoširdžiai parėmė 
Naujienų sumanymą, kad kiek
vienas žmogus pirktų sau rei
kalingus daiktus savo apielin- 
kėj ir kad remtų lietuvius biz
nierius.

šiame Naujienų sukviestame 
biznierių susirinkime kalbėjo: 
P. Grigaitis, 
Elias, J. I 
Yushkiewich.
Macke, Jos. F. Budrik, Balza
kas, 
buvo

ras prekes ir mandagų patar
navimą.

Po poros valandų šio drau
giško pasikalbėjimo ir užkan
džių, visi išsiskisrtė labai ma
lonioje nuotaikoje ir. kiekvie
nas pasižadėjo žodžiu ir raštu 
remti šį Naujienų sumanymą.

Kiekvienas pareiškė, kad tik 
vienybėje yra musų, kaipo lie
tuvių, galybė. —A. Zymont.

Amerikos Lietuvių 
Ekonominės Orga
nizacijos Reikalu

K. Gugis, J. J.
Ewald, Kežas,

J. K rūkas, J.

Reiškia, 
kalbėtojų.

ir M. J. Kiras, 
net 11
minėtų asmenų dalyva- 
Justin Mackiewich, J. S.

Rum-

daliai, 
moks- 
ekono-
mumsBe 

vo: 
Bamančionis, J. Shills, 
chaks, Rimdžius, P. Barskis,
S. P. Kazwell, Lipski ir nau- 
jieniečiai: A. Zymont, Mrs. J. 
A Zymont. Mrs. M. Jurgelionis, 
K. August, /P. Galskis ir T. 
Rypkevičius. Dar keletes žmo
nių buvo įvairių reikalų su
trukdyti ir negalėjo atvykti.

Naujienos atspausdino labai 
gražius spalvuotus didelius pla
katus, kurie bus išstatyti krau
tuvių languose. Tuose plaka
tuose primenama publikai, kad 
ji eitų į savo apielinkės krau
tuves ir pirktų sau ten reika
lingus daiktus. Tokia parama, 
suteiks biznieriams daugiau 
biznio ir padės išsilaikyti šiuo
se sunkesniuose laikuose. Taip
gi pagelbės ir namų savinin
kams palaikyti savo nuosavy
bių vertes tinkamoje augštu- 
moje. Pagelbės ir visiems 
ventojams.

Lietuviai biznieriai duos 
vo kostumeriams visuomet

liko suskirstyti

ekonominiai 
Amerikoje;

lie
čia 
lie-

gy-

sa
ge-

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Ji Nuramins
Neleiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet nailo
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
— ir atlieka tai tuąjaus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. Šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau ja.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti ja bonka. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų. aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrojo. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. . ,

Pastaraisiais laikais daug 
naujų vilčių Lietuvos išeiviams 
buvo sukėlęs Pirmosios Ekono
minės Konferencijos susirinki
mas New York’e 1930 metais: 
mums kaip tik truko tokios 
visuomeniškos organizacijos A- 
merikos lietuvių tarpe, kuri rū
pintųsi įvairiais ekonominiais 
klausimais. Del to tai idėjai ir 
pri<tarimas buvo visuotinas.

Ir ištikro, Amerikos Lietuvių 
Vaizbos Butų Sąjunga iki šiol 
tebeina plačiu ir tiesu keliu, — 
tarnauti visai lietuviškai visuo
menei, o ne kuriai jos 
keliant ir objektyviškai 
liškai gvildenant tokius 
minius klausimus, kurie
visiems čia Amerikoje rupi.

Tie mums rupinei klausimai, 
laike ketvirtojo Ekonominio 
Centro posėdžio Brooklyn’e. la
bai vaizdingai 
į tris grupes:

Grupe A. — 
tuvių reikalai
musų rupesnio objektu yra 
tuviškojo elemento Amerikoje 
gerbūvis, — tai yra, užtikrini
mas ir pagerinimas 'sau darbo 
ir uždarbio. Šiuo ekonominio 
krizio .metu vaizbininkų sąjun
ga ypač reikalinga. Esu girdė
jęs Lietuvoje (tokį atsitikimą: 
vilkas užpuolė lankoje besiga
nančius arklius; arkliai nebėgo 
katras sau į krumus, bet tam
priai susimetę į būrį besispar- 
dydami lengvai nuo vilko atsi
gynė. Jei ir mes krizio metu 
dėtumės j Vaizbos Butus, tai 
lengviau krizį pergyventumėm, 
nugalėtumėm, negu kad sau pa
vieniai besigrumdami.

Grupė B. — ekonominiai san
tykiai su Lietuva; čia turime 
galvoje ieškojimas ką galima 
nusipirkti Lietuvoje, kaip ten 
butų galima pelningai sau ir 
kraštui pasįtarnauti. Sąmyšy su 
vaizbininkų organizavimusi A-' 
merikoje, — Kaune tapo įkur
tas amerikiečiams Informacijų 
Biuras. Vaizbos Butų Sąjunga 
rūpinsis kaip galima 'įvesdinti 
savo taupmenis, ir ką iš Lie
tuvos apsimokėtų atsigabenti 
dėl pardavinėjimo Amerikoje.

Grupė C. — Lietuvos-Ame
rikos turizmo reikalai; tai yra 
organizuotas senosios tėvynės 
lankymas, sveikatos, biznio ir 
tautinės kultūros sumetimais, 
šią vasarą, viena čia gimusi 
jauna lietuvaitė, sugrįžusi iš 
kelionės po Europą, taip apra
šo viename Jūsų laikrašty sa
vo įspūdžius; ji raišo: “Pary
žius gražus miestas, bet Lie
tuva man geriau patinka. Te
nai žmonės linksmi, draugiški 
ir visi lietuviškai kalba. Lietu
voje yra daug gražių vietų ato
stogoms praleisti.” čia gimusi 
lietuvaitė, tarytum buvo nuste
binta, kad Lietuvoje “visi lie
tuviškai kalba.” Jei visi Ame
rikos lietuvių jaunuoliai išgalė
tų Lietuvoje nors kartį atsilan
kyti, sure thing, jiems patik
tų lietuviškai kalbėti ir išmok
ti. '

Visų minėtų trijų grupių rei
kalai yra begalo svarbus ir kiek
vienam lietuviui lengva . maty
ti Vaizbos Butų Sąjungos rim 
tus tikslus ir todėl verta eiti, 
J talką Ekonominiam Centrui 
ir prisidėti prie vietoje esančio 
Vaizbos Buto. Tegul tie Jysų 
Vaizbos Butai arba “Chambers

of Commerce” tampa musų rū
pintojais ir šeimininkais. Pri
gulėjimas prie Vaizbos Buto ne
reiškia opozicijos nei vienai Jū
sų esamai partijai,' kliubui ar 
draugijai. Bet prigulėjimas prie 
Vaizbos Buto reikštų Amerikos 
lietuvių jėgą, susipratimą ir 
pribrendimą prie aukštesnio 
kultūros laipsnio.

Vaizbos Butų organizacija yra 
didelis, naujas ir reikšmingas 
bandymas. Jeigu jis nepasisek
tų, tai butų liūdna, nes tas, iš 
dalies, reikštų Amerikos lietu-* 
vių nesusivokimą painiose Ame
rikos gyvenimo sąlygose ir ne
sugebėjimą ekonominiams tiks
lams organizuotai dirbti. Buvo 
gi spėliojimų, kad dabar siau- 
čiąs ekonominis krizis ir Lietu
vos “politika” stelbs Amerikos 
lietuvių vaizbipinkų organizuo- 
tės darbą; bet arčiau į tas abe
jones pasižiurėjus, kiekvienam 
gali būti aišku, kad tai netie
sa: juk ekonominis organizavi
masis labiausiai ir reikalingas 
krizio metu. Kas dėl Lietuvos 
“politikos”, (tai irgi aišku, kad 
vyriausybė,, kaip pirmiau taip 
ir dabar, džiaugiasi kiekvienu 
Amerikos lietuvių laimėjimti. 
Tat mums, kaipo vaizbininkams, 
nedera bijoti politikos, kur jos 
visai nėra, šiais laikais ekono
mistams privalu garsiau kal
bėti, negu politikieriams. Tene
būna taip, kad mes, savo silp
nybes slėpdami, savo nepasise
kimus verstumėm kitų sąskai- 
ton.

Iš patyrimo betgi yra aišku, 
kad Vaizbos Butų pasisekimas 
priguli nuo vietos veikėju, ypač 
profesionalų ir biznierių veik
lumo: ten kur yra bent vienas 
nuoširdus darbuotojas — atsi
randa ir pagelbininkų ir dar
bas vystosi; ten gi, kur veikė
jai, po to kaip" aprinkti prezi
dentais, vice prezidentais ir ki
tokiais oficialais, vien savo ti
tulais ir pasitenkina, — ten rei
kalinga atmainų,
ga, kad nuoširdesnės ir jaunes
nės jėgos pakeistų tuos, kurie 
“fell asleep on the job”. Ame
rikos mokyklos mokina būti sa-

vistoviu ir skatina asmens ini
ciatyvą:: “help yourself” yra 
amerikiečių ©balsis. Tai ir Vaiž 
jos Butų Sąjunga yra ne kaš 
kita, kaip to obalsio “help yoiir- 
Self” įsikūnijimas.

Lietuviai amatnipkai, biznie 
riai ir inteligentinių profesijų 
žmonps, pagalvokite: Vaizbos 
Butų veikimo dirva yra dėkin
gas laukas Jūsų visuomeniš
kam pasidarbavimai.

A. L, Vaizbutas.

Japonija daro didesnį biznį 
su Jungtinėmis Valstybėmis, 
legu su bet kuria kita valsty
be. Amerika perka įvairių pre
kių iš Japonijos kas metai už 
apie $375,000,000. Amerika su 
moka Japonijai vien už šilką 
$320,000,000. Japonija gi perka 
kas metai iš Amerikos įvairių 
prekių už apie $300,000,000. 
Vien (tik už medvilnę Japonija 
sumoka Amerikai kas . metai po 
$125,000,000. Kiti daiktai, ku
riuos Japonija importuoja iš 
Amerikos yra: medis, automo-

rei kali il

Pbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washtenau) Ava. 

CHICAGO, ILL.

APTIEKA
Receptų pildymas—musų speci^-r 
lumas. Kiekvieną receptą patikri
nam tris sykius. Musų aptiekoje 
galite gauti visokių, gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir į kitus 
miestus. Rašykite mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius

1900 S. Halsted St.
'CHICAGO, ILL.

REKORDAI IŠ 
LIETUVOS ' 

po;60c
'EĮektrikini»/Rldid>j'ft tuĮ^ų su' kibiu., i 
tu, gatavai; d4 gfdjinįo,/' $ Q.5O/ 
dabir už J

7 tūbų Elektrikinis Radib, su viskuo, 
nieko jaugiau nereikia 
dapirkti, dabar už ........
Hovvard Radio, 9 tųbų, “HighBoy 
kabinete, dabar 
už ....i........................i..:.......,
Victor Radio kombinacija, 
stos mados, su viskuo 
dabar ............................. .......... .
Musų krautuvėj galite pirkti Radio 
tik $10 įmokėjus ir po $2 į savai
tę; nuošimčių nereikia mokėti. 

Turime Radios visų iždirbysčių.
Musų krautuvėj visi Radios yra pri
žiūrimi inžinieriaus M. SHILLS.

$20.00

$00.00 

naujau- 
$00.00

General į' V S t o r e
LIETUVIŲ KRAUTUVĄ

3856 Archer Avė.,
Telefonas Lafayette 61 95 v

biliai, įvairioj mašinos, plienas 
ir geležis.

Pastebėta, kad pastaruoju lai
ku Japonija duoda didelius už
sakomos • dėl prasčiausios rų- 
šies medvilnes. Manoma, kad 
Japonija šią medvilnę panaudos 
gaminimui sprogstamosios me
džiagos. Atrodo, kad Japonija 
rimtai rengiasi karui.

Jus Galite Turėti 
Veiklius Organus 

iftun-Tono priduoda nauja stiprumą 
įfiftą Bllpninm’fl, mulunvAJuniems organams 
leidžia Jiems tinkamai dirbti. Jis ifivalo 
kUtią nurt ligų perų ir po to. kai Jus im- 
hite j| kelias dienas jus pradėsite jaustis 
grrlau, skausmai ir diegliai skilvyje, vldu- 
ruoso, raumenyse ir sąnariuose iftnyks, jūsų 
ihkstai pasidarys stipresni, jūsų organai 
veiklesni ir jus pasijusit^ kaip naujas žmo- 
AUA. Nugft-Tono yra pardavinėjamas aptie- 
klnlnku. Jeigu jūsų aptiekininkas neturi jo. 
Phpražyktic j| užsakyti dėl jus ifi savo ur 
niinlnko.

ir 
ir

$1,000,000 Nenupirks
Pražudyto Regėjimo

Puikus, ' vėliausios mados ŠLI
FUOTI akiniai sustiprins akis, 
prašalins jų nuovargį ir galvos 
skaudėjimą, taipgi, stebėtinai pa

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas.

Dr. G. SERNER
' LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

. OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių Vi* 
šokių medžių aliejų. Deksnio Galingi 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusi kraują, nikstelejimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai, d a 
nežino apie tai. '

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pihigus gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai, t.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD, CONN.

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos Ant 
V Vandens per Cherbourg—6

dienos per Bremensk 
TIK V DIENOS l LIETUVĄ 
Specialis trūkis ii Bremerhaven 
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kainos 
abi/ pust dabar galėję. 
.Informacijų klauskite

■ parf bile vietini agen- -i 
ta arba ”

' 130 W. Randolph : 
St., Chicago, III.

"Aš visuomet

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

5514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

WISSIG, 
' Pasauliniame Kare 

. Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnnodijimą krau
jo, odos, ligai, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja pet daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

naudojau LUCKIES"
\ »♦ i i r

"Aš visuomet 
naudojau Luclciei- kiek tas mane liečia, 
tai .geresnių cigaretų nėra. Sveikinu 
jus už patobulintą Celofanini pakelį, 
taip pat už skvetą, kuriuo taip lengvai 
galima atidaryt pakelį.”

Per vienus metus laiko Robert Mont- 
gomefy pakito į -filmą žvaigždes. Tai 
atsakymas ne vienai filmą mėgėjos 
maldau kurios gėrėjosi juo, į6 puikiu 

^vaidinimu ir vaikišku zayėtinutnu. Scenos 
prahįmė{imęS buvo Hollywoodo laimėji
mas, kariu ir musą. Bęb neužilgo pasiro
dyt M-G-M paveiksle “Privalė Lives.V

- ■ ■ r >

Pagaminta iš geriausių tabakų - 
viso Derliaus Grietinės U LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę 

, per tų išimtinų “SPRAGINIMO” procesų.: Į
i v, j • • • Į v • * i f

“Spraginimo” (procese naudojami Ųltra- 
Violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo

* 1 , -b I į ! , ,i' > I , ' ’ ' ‘ t . ‘

pašalinami tam tikri ka^tunaai ir erzinan
čios ypatybes, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake, $ie kartumy^ 
nai ir eržiitaticibs ypatybes pašalinamos 
jūsų LUCKY ŠtRIKE, jų jūoše nėra.! “A 

išimtitodėl jų ir nėra P* Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsiįjjerkleL

It’s toasted’
Jūsų Gerklei Apsaugo~-prleš knitajlmus—prieš kosulį

SRtauMuuRuauiUMiuu^ «uM»mmn>uuu SUUHBSUUSUUMMBMMSUUIUUIMUUS •suuuwuBuua««o tMMSHMMMM-

Neperilantp^mas Ceįlophane Užlaiko tac 
liSpraįlnifnon Skonį Visuomet Šviežiu

' UŽSVK RĄDlt) LUCkY STRIKE PROGRAMAI: 60 modemllkų mlnufht 
tu gėriaudeh pataylio Jokiu Orkestrais ir Walter Vittchell, kurio pasakojimai

t apie Jiaiidicttį tampis rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradieni,

Ketvirtadieni ii vakarai) per N.B.C. radio

★ Ar p. Montgomery 
Pareiškimas Apmokėtas?

pareiškimą p. Montgomery 
negavo apmokėti nė cento. 
P. Montgomery rūko LUCKY 
STRIKE jau apie 6-7 metus. 
Mes turime vilties, kad šis 
apie ji pareiškimas bus jam 
ir filmų gamintojams M-G- 
M tiek: naudingai kiek jo 
pareiškimas apie LUCKIES 

|ums ir mums.

i, • ■.
Gopr.. JM1,

TĮ»« 
Amerktn

Tobic<v Co.

Visuomet Gerai — Tvirtai V įdarytas
Ypatingas Humidor Pakelis
Zip — Ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į ‘neperšlampamą Cellofaninę^ 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti! Ponios — šis LUCKY

apsauga

:Wi jtt
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PINIGAI PINIGUS GIMDO .
Jungtinėse Valstijose kasmet pinigų skolintojai 

paima 9 bilionus dolerių palūkanomis (nuošimčiais), 
Kas yra tie skolintojai? Pirmoje eilėje, žinoma, ban-? 
kai. Skolina pinigus taip pat vadinamos “spulkos”, sko
lina įvairios “morgičių” kompanijos, skolina ir atskiri 
asmens. Visi skolintojai ima nuošimčius ir dažnai dar 
tam tikrus “komišenus”. Tame nėra nieko blogo. Nuo
šimtį imti nėra nuodėmė, kaip kad viduramžiuose mo
kindavo katalikų bažnyčia.

Bet'dalykas eina ne apie moralybę, o apie ekonoi 
minės to biznio pasėkas. Devyni bilionai dolerių, kurie 
yra kasmet surenkami, kaipo nuošimtis už paskolas, 
yra milžiniškas kapitalas. Sunku pasakyti, kokia dalis 
tos sumos, bet, be abejo, labai žymi plaukia į finansii 
nius centrus, ir ypatingai į tą didžiausiąjį centrą, ku7 
ris randasi New Yorko Wall gatvėje.

Iš atskirų žmonių į kitų žmonių ir įvairių finansi
nių kompanijų rankas, iš jų į bankus, iš tų bankų į dar 
didesnius bankus ir, galų gale, į patį didžiausiąjį finan
sinio kapitalo centrą plaukia, lyg kokia upė, doleriai, 
šimtai dolerių ir milionai, ir ten susidaro tikra aukso 
jura — miliardai dolerių. Žmonės visoje šalyje dirba, 
kruta, verčiasi kaip įmanydami, kad galėtų išgyventi, 
savo šeimas aprūpinti, ir tam tikra dalis to darbo, kai
po nuošimtis, kaipo palukana, pinigo pavidale eina ton 
aukso jūron, taip kad ji nuolatos didėja ir didėja.

Be paskolos šiandie joks biznis nėra galimus. Net 
paprastas žmogus savo kasdieniniame gyvenime retai 
tegali apsieiti be kredito. Todėl nuošimčių mokėjimas 
niekuomet nepasiliauja, Gali žmogus netekti darbo, ga
li pasiliauti algos gavimas, bet nuošimčiai uz stubą, 
kurią žmogus pirko, už rakandus ir kitus daiktus, rei
kia mokėti; jeigu skolininkas užvelka mokėjimą, tai 
nuošimčiai neišnyksta, kaip kad išnyksta alga, kurios 
darbininkas negauna; jie vis “eina”. Jie eina ir auga 
ir galų gale neretai praryja tą turtą, kurį žmogus bu
vo įsigijęs. Už nuošimčius paima nuosavybę kas nors 
kitas, kuris ir vėl moka nuošimčius.

Ve dėlko tokią' galybę šiandie turi pinigas. Kas pi
nigus kontroliuoja, tas kontroliuoja viską. Iš visų Ame
rikos trustų Pinigų- Trustas yra už visus galingiausias. 
Jo turtas auga bilionais dolerių kasmet, nežiūrint ar 
krašte yra gerovė, ar depresija. Blogais laikais Pinigų 
Trusto galybė būna dar didesnė, negu gerais laikais. 
Kada pramonę ištinka krizis, tai finansinis kapitalas 
pasidaro diktatorius: korporacijų šėrai, prekės, trobos, 
gyvenamieji namai, žemė — kuone viskas patenka į 
rankas tų, kurie turi pinigus.

Jeigu visuomenė norės patapti nepriklausoma nuo 
privatinio kapitalo, tai ji turės pirmiausia paimti savo 
kon(rolėn pinigų ir kredito sistemą.

KAJP FRANCU A KOVOJA SU NĘDARBU ,
Francija jau irgi turi depresiją. Neseniai spaudo

je buvo pranešimų, kad bedarbių skaičius toje šalyje 
jau pasiekė milioną.

Ką Francija daro tam blogumui pašalinti?
Dar kol joje buvo geri laikai, parlamentas buvo 

priėmęs įstatymą, kuriuo įvedama valstybinė apdrauda 
nuo nedarbo. Dabar Francijos bedarbiai gauna paramą 
iš apdraudos fondo.

Bet tai yra tik pagelbos teikimas. Paties nedarbo, 
žinoma, apdrauda nepašalina. Depresijai didėjant, ir 
bedarbių skaičius eina didyn.

Valdžia dabar sumanė naują priemonę. Ji prašo, 
kad parlamentas paskirtų puspenkto- biliono frankų 
($180,000,000 amerikoniškais pinigais) viešiem* dar
bams. Iš tos sumos tris bilionus turės iškeisti centrali- 
nė valdžia, o likusią dalį miestai ir apginčiau Tų vie
šų darbų tikslas yra parūpinti bedarbiams uždarbį.

čia yra'verta pažymėjimo tai, kad šitą sumanymą 
patiekė parlamentui pati valdžia, ir dagi kajdą valdžia 
— susidedanti iš atžagareivių! Bet, pats sumanymas 
anaiptol nėra atžagareiviškas. Ęešinios.ios partijos, iš 
kurių yra sudaryta dabartinę vaJdąia, žino,
kad parlamentą? privers valdžią rūpintis nedąrbo pa- 
šalįnimu, ir jeigu valdžią tąm priešintųsi, .tai ji butų 
nuversta. Todėl ji pati ima iniciatyvą šitąme nekalė.

O ką daro Amerikos valdžia? Ji prašo, kad pufcjį 
ka aukotų*

• Ufalaakyma kalant
Chicagoje —■ paltai

Metama ----- --------- - |8.00
Pusei meta n 4.00
Trims minėdama - , 2.00
Dviem minėdama ,__________ 1.50Vienam minedtfi .-r , ,75

TTT

Chicagoj per iineiiotojua;
Viena kąpjja ?w----------8c
Savaitei  ..........    18c
Minėsiu! ..... ,.... .. ------ į,__ _ 75c

Suvienytose Val^liose, na Chicągoj, 
MII

Metams --------------------- - 17.00
Pusei metu --------------------- J.50
Trims maneliams . ......... . , 1.75
Dviem miiibsiams —____   1.25
Vienam minėsiu!........ .............. .75

Lietuvon ir kitur uirieniaoea 
(Atpiginta)

Metams ...... ak..,.................   18.00
Pusei metu ..... . ......... 4.00
Trimę minėdami -r-—.-,------ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderio kartu su uisakymu.
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Apžvalga
ną'uja gaida

arbaVadinamoji “sklęka” 
koniunistų opozicija išleido pirT 
mą savo laikraščio, “Naujoji 
Gadynė”, numerį. Jame yra 
aštuoni puslapiai, didelio laik
raštinio formato, žada eiti kaą 
sayaitė. Leidėjai sakosi jau tu
rį įsitaisę Brooklyne (279 So. 
5th St.) nuosavą spaustuvę, 
kuri kaštavusi apie $3,000. 
Apie savo (larbą jie pasakoja:

“Per penkias-šešias savai
tes mes sukėleme virš trijų 
tųkstančių dolerių. Kai 
(kaip) šiais bedarbės (ne
darbo) laikais, tai džiuginan
tis atsickimas. Pesimistui 
sakė, kad mes to negalėsime 
padaryti, o betgi padarėme.

“Mes jau turime virš 240 
šėrįninkų, męs jau tųrįipe 
septynius (septynis) šimtų? 
skaitytojų. Bagotų žmonių 
nųisų tąj-pe nėra. "Viršpąmi- 
nėta suma reikėjo sukelti 
penkinėmis ir dešimtinėipįs, 
o daug kas tik už laikrąštį 
tepajėgė pasimokėti. Jei, ir 
toliaus musų draugai dirbs 
tokją energiją ir pasiryžimu, 
tai "Naujosios Gadynės’ gy
vavimas užtikrintas.”
Pirmas to naujo savaitraščio 

numeris yrą pripildytas dau
giausia ginčais su “teisingai
siais” kombnistais, t. y. su 
Bimbos, Andriulio, Miząros ir 
šųlomsko frakciją. Nę, tįk 
straipsniuose, bet ir daugumo
je žinių stengiamasi parodyti, 
koki blogi esą bimbininkai ir 
koki geri esą “sklokininkai”. 
Tai, žinoma, nenuostabu. Per 
keletą mėnesių, po opozicijos 
pralaimėjimų “Laisvės“ ir “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimuo
se, ji turėjo tylėti, kuomet 
bimbininkąi diena iš dienos py
lė srutąs ant jęs, galvų. Aišku, 
Pruseikt^s, Butkaus ir Strazdo 
frakcijai, kaip sako, “tulžis 
pritvinko” ir, suprantama, ji 
negalėjo neišsilieti pirmame 
jos organo numeryje.

Stebėtis reikia tuo, kąd opon 
zicija ątsąko savo niekinto
jams ganą ramiu ir kultųpngu 
tonu, be keiksmų ir plūdimų. 
“Naujojoje Gadynėje” minima 
keliose vietose ir socialistąi, 
ypatingai “Naujienos”, bet. be 
“jųdųšių”, “syoločįų”, “niękšų” 
ir kitokių komunistiškos graž
bylystės žemčiūgų. Tai yra už
vis nuostabiausias dalykas. Ko
munistiškas laikraštis (bent 
pirmas jo numeris) rašo apie 
socialistus ir nęjudošiųoja, ne- 
syoločiuoja nei Grigaičio, nei 
“Naujienų”, nei Vokietijos so- 
cialdcmokrątų, pej kitų “socįal- 
fašifitų”! Paprastas, bimbiškai 
išauklėtas komunistas, to laik
raščio puslapių^ .vartydamas, 
nieku budu negalės tikėti, kad 
jisai, skaito komunistų, Mask^ 
vos garbintojų organą. Jam 
rodysis, kad jį leidžia koki nors 
apsimetę “sočiaijudošiai” arba, 
geniausiame atsitikime, biau- 
rus oportumstąi ir taikstyto j ai, 
kurie nqri įtikti kartu, proleta
riatui ir buržuazijai.

“Naujoji Gadynė” nesikei- 
kią, bet sayp komunizmų ji vis 
dėlto pabrėžia labai stipriai. 
Nors Maskva per savo komisa
rus griežtai pasmerkė “sklo- 
ką”, > bet pastarosios laikraštis 
vistieje žiųrį į sovietų sostinę, 
kaip mahomętopąs j ’Mekką. 
Bolševikijaje. viskas, anot jo, 
puiku; sovietų valdžia vienin- 
tėle gera pąsąųlyję; komupis,- 
tų pąrtijųs “tikrąi darbinin
kiškos” ir į išganymą vedąn-

proletąrįątą (kad tąs par
tijas vis u F kontroliuoja pana- 
šųs; į demen-
t& • “Nujoji Gącbmė” toW°s 
minties ne iš tolo neprisileis 
džią). 1

O sociajiątai — “no good*. 
Jierųs, pė vįepo geyo 
G-nė” neduoda. Ji 'pakartoja 
net tokį aiškų Maskvoje sufa
brikuotą melą, kaip tas, kad
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dabartiniame Mandžurijos kon
flikte Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas (arba, kaip ji 
vadina, “Antrasis Internaciona
las”) užtariąs Japonijos impet- 
riąlįzmą!

“Sklpkininkųs” galima paly
ginti su kątaŲkais “nezaležnin- 
kaią”, kurie priipaa visus “vie- 
ros artikulus” ir meldžiasi taip 
pat, kaip Romos katalikai, tik 
papos nepripažįstą. Komunisti
ne opozicija, tiesą pasakius, tu
ri mažiaus drąsos už “nezalež- 
ninkus”, nes ji ir į Romą, ta
riant Maskvą, tiki, ir popiežių 
Staliną laiko neklaidingu, tik 
priešinasi kai kurių Stalino 
klapčiukų (Aųgąriečio, Bimbos

SLA. Reikalai
SLA. Politikierių 

“Simfonija”

vie-

Rašo adv. J. P. Uvick
♦....... . . ............... .........

(Pabaiga)
Baigsiu su sekretoriaus 

ta, nes visi kiti, rodosi, tinka
mi, nežiūrint į tai, kuris jų 
laimėtų. Galima, nepeikus nei 
vieno', sakyti, kad į daktarus- 
kyptėjus Df. J. Jonikaitįs iš 
Detroito butų tinkamas. Jo 
draugiškumas yra plačiai vi
siems žinomas. Jis jokiai par
tijai bei politikierių grupei ne
priklauso. Jeigu jį išrinktumėm 
daktaru kvotėju, tai galėtumėm 
tikėtis sąžiningo pasidarbavi
mo.

Jei tikėti politikieriams, tai 
Susivienijimas be Jurgeliutės 
negali apsieiti, žinoma, tai yra 
absurdas. Nejaugi kas rimtai 
mano, kad Sušlvienijimas žū
tų, jeigu neišrinktumėm jos į 
sekretorius? To ir' ji pati ne
sakytų. Dūliai tb, kad ją apmu
šė p-ia Vitaitienė, galime reikš
ti jai užuojautą bet tai dar 
nenuplauna jos kitų nusikalti
mų prieš organizaciją.

V. M. Čekanauskas, Dr. Vi- 
nikas ir p. Bukšnaitis, rodosi, 
yra tinkami ir du iš jų turėtų 
būti. nominuoti.

Suprantama, kad ((augumai 
politikierių aš nepatiksiu. Kas 
norį būti visiems geras, tas tu
ri tylėti arba būti diplomatu,—r 
būti su tais, kurie laimės. Aš' 
niekam nenoriu pataikauti. Man 
vyriausiai rupi Susivienijimo 
gerovė. Savo nusistatymą aš 
pareiškiu atvirai, — ar tai kaip 
patiks, ar ne.

(Duodami vietos gerb. J. B. 
Uvicko straipsniui, mes turime 
betgi pastebėti, 
vietomis pats sau 
Taip, remdamasis 
nereikia rinkti tų 
rįų praeitis yra
reikalauja “aiškinimo”, jisai 
užgiria J. Griniaus kandidatų- 
rą, o atmeta F. J. Bągočiaus, 
tuo gi tarpu jisai suranda 
“miglų” ič pas p. Grinių. Pa<- 
starąjį kandidatą p. U viekas 
galų gale išteisina tuo, kad 
ŠLA. seimas išreikše jam pa^ 
sitikejimą, išrinkdamas' jį Kon
trolės Komisijos pirmininku. 
Bet juk Bagočius taip pat yrą 
vienos labai svarbios pastovios 
komisijos — Skundų ir Aper 
lįącijų — pirmininkas, ir Su
sivienijimas, matyt, turėjo pa^ 
kankamai pasitikėjimo juo, ka
dangi jį du seimai paeiliui iš,i 
rinko į tą pačią vietą.

Muųis atrodo, kad nėra svei
kas dalykas ieškoti “miglų” 
organizacijos veikėjo praeityje, 
kuo.ipet pati organizacija yrą 
pąvęjusi tiepis veikėjams at,- 
sakoniingaš vietas ir prieš tąį 
nebuvo keliama jokių protestų., 
Viena iš dViejų: arba mes mai
nome, kad SLA. skiria į savo 
įstųigąs gąrbės vertus žmone?

arba mes nemanome. Jeigu 
mapoiYie, tai kol tie žmonės, 
cidaipi savo pareigas, neprasi- 
kąlątu, tol mes neturime teisėj 
jų gerą vardą statyti po abe- 
jonęr'O jeigu nemanome, jeigu, 
ihusų nuomone yra tokia, kad 

Y ■ ■ •

kad autorius, 
prieštaraują, 
taisykle, kad 
asmenų, ku- 
“miglota” ir

ir t. t.) autoritetui.
Thigi idėjinių atžvilgiu pro

gresas labai menkutis. Bet 
moraliniu atžvilgiu atmaina pas 
pruseikinius ir butkinius įvyko 
labai didelė. Jie atrodo, tary
tum, per “čyščių” perėję, nu
valyti ir nuprausti. Tą purvą, 
kuriame jie pirma iki juosto? 
braidydavo ir -kuriuo drapsty- 
davo, priešingų srovių žmones, 
“veikdami” vienoje • partijoje 
su bimbininkais, jie kažin kur 
(“Laisvės” ir “Vilnies” pasto
gėse?) paliko ir pasidarė pana
šus į kulturingus žmones. Išr 
maudyti žmonės!

Kažin ar ilgai truks, iki jie 
vėl apsitaškys? * 

vir- 
tai,

apie kandidatų repu- 
Ar Pild. Tarybos na- 

kuriuos galų gale irgi 
išrenka — turi būt

seimai renka organizacijos 
šininkus, neatsižvelgiant į 
ar jie yrą verti pasitikėjimo, 
ar ne, tai kam tuomet iš viso 
ginčytis 
tąciją? 
riai —, 
seimas 
“garbingesni”, negu pastoviųjų 
komisijų nariai? Iš Pild. Taryr 
bos narių reikalaujama gabu
mo ir kompetentingumo, o re
putacijos atžvilgiu jie privalo 
bųt taip pat geri,\aip ir kiek
vienas paprastas organizacijos 
narys. —Redakcija.)

Gugis ar Tareila?
' Nuolat tenka skaityti spau
doje apie SLA. kandidatus į 
Pildomąją Tarybą ir tų reko
menduojamų kandidatų tinkąr 
mumą. Lai tad bus leista ir 
man tame reikale savo "žodį 
tarti. Čia aš norėčiau pakalbėt 
tik apie iždininko urėdą.

Jono Tareilos biografiją kiek 
aiškiau aprašė “Naujienose” tū
las Tikrai senas SLA. narys. 
Tik tas Tareilos gyvenimo ap
rašymas kai. kuriuose, atsitiki
muose x atsiduoda niekinimu. 

Everųone can enjoų

a

Dėlto, kad Tareila laikė kelias 
kąrčiajųas, norima jį perstątyi 
kuo blogiausiu žmogumi (išro
do, kad Tikrai seifas SLA. na
rys yra didelis Billy Sunday 
šalininkas). Gi iš tikrųjų daug 
buvusių karčiamninkų yra kaip 
su darbu, tąip ir kapitalu pri
sidėję prie lietuvių visųpjneniš- 
kų reikąlų.

Kad Tareila yra daug dirbęs 
Susivienijimui ir tautai abel- 
nai, tai, rodosi, dėl to ginčy
tis netenka — tą visi senesnie
ji lietuviai gerai žino. Apie Ta
reilos nieko neveikimą gali kal
bėt tik arba visiškas nežinelis, 
arba ignorantas. Jis yra senas 
S-mo narys. Jį matome kovo
jant su kunigais už demokra
tinius principus 80 metų atgal. 
Jis buvo S-mo perzidentąs ir to
dėl negali būt abejonės, kad 
jis ir S-mo reikalus gerai su
pranta.

Tiek Tareila, tiek Gugis yra 
pasidarbavę asmenys S-mui ir 
neturėtų būt niekinami dėl po
litiškų sumetimų. Gi kaslink 4- 
to apskričio iždo žlugimo ir 
kas tame kaltas, tai oficiali© 
apkaltinimo neteko pastebėt. 
Matyt, kad ir to apskričio va
dai nesusitaiko, ar Tareila kal
tas, ar ne.. Bet čia tik to ap
skričio biznis, todėl jam ir pa
likime. Mano tikslu yra ne Ta- 
reilą teisint, bet išreikšt savo 
nuomonę, — kuris jųdviejų — 
Tareila ar Gugis — šiais sun
kiais laikais butų kompelentiš- 
kesnis vest S-mo finansinius 
reikalus.'

Kaip aukščiau minėjau, Ta
reila yra senas ir daug pasi
darbavęs S-mui; jis S-mo abel- 
nus reikalus gerai pažįsta, ta- 
čiaus, ar jis S-mo milioną su 
viršum dolerių galėtų bizniu
kai, kaip tikras ekspertas, tvar
kyt, — tai kitas klausimas, šis 
klausimas S-mo nariams turėtų 
šimtą kartų daugiau rūpėti, 
negu partijos, politiką ar kas 
kitas panašaus, čia musų visų 
narių centas prie cento sudė
tas turtas. Tai musų aruodas, 
iš kurio nelaimėn patekęs na
rys ima maistą, šitokioj finam
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sincj depresijoj tik vienas-ki- 
ta? neapsižiurejįimas arba ne- 
permatymas įvairių finansinių 
gudrybių galėtų be galo daug 
S-mui žalos pridaryti. Bet iš 
kitos pusės — Tareila gali būt 
ir labai geras iždininkas. Ta- 
čiaųs to didelio bet misterija 
pasilieka nariams burt pirštais: 
geras — negeras...

Apie Gugio^ tinkamumą mes 
nariai turime aiškesni suprati
mą. Jis dar tik pirmą terminą 
eina iždininko pareigas ir per 
tą trumpą laiką pajėgė sutvar
kyt gana painius S-mo finan
sinius reikalus, ir jis tuos rei
kalus veda sėkmingai. Be abe
jonės, jo pasisekimui prigelb- 
sti ir jo profesija. Visi žino
me, kad šiandien be advokato 
nė paprasto namuko nenupirk
si, tai ką bekalbėt apie didės 
nių tranzakcijų atlikimą, kurie 
rišasi su įvairių valstijų įstaty
mais.

Pagalinus, reikia atsimint, 
kad permainymas iždininko dai 
ir nuostolių S-mui neša, nes 
naujas iždininkas, perimdamas 
turtą, įvairių formalumų atliki 
mui turi gaišt laiką ir daryt 
kelionę S-mo lėšomis.

Kitus Pildomosios Tarybos 
narius galima keist kas du me
tai be jokios rizikos ir nuosto
lių. Tačiau iždininką (ir sekre
torių) reikėtų laikyt jų vieto
se tol, kol jie teisingai darbuo
jasi ir sugeba atlikt savo už
duotis. Kadangi Gugio rekor
das yra geras, tai kodėl mes 
turėtume mainyt ant žmogaus, 
kurio gabumai 
npmi?

Detroitiečiai, 
S-mo gerove,
balsuot už Gugį. žinoma, jie tą 
ir padarys.

niekam nėra ži-

vadovaudamiesi 
yra nusprendę

Detroitietis.

Naujas No. 21 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

ATĖJO “Kultūros” No. 10. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kai kas apie Chicagą
Politikos lošis ,

Įvaikių lošių esama: pav. po
keris, bridge, arklių ir šunų 
lenktynės, bedievių flirtas su 
kunigais, vyliojimas pinigų suk
tu budu, futbolas, bėsbolas, 
spekuliacija biržoj, ir daug ki
tų.

Iš jų visų politikos lošis Chi
cagoj (ir visoj Amerikoj) tur 
būt yra žymiausias. Joks kitas 
nepatraukia tiek daug daly
vių; vargiai kuris kitas yra lo
šiamas dėl stambesnių sumų. 
Ot apie j j ir mėginsiu kai ką 
papasakoti.

O papasakoti, manau, laikas. 
Nes jau pradėjo politiniai dy- 
leriai markiuoti kazyras atei-4 
nančioms nominacijoms balan
džio mėnesį. Nes jau netrukus 
pradės jie kviesti į lošio sve
taines publiką prašydami ją 
prie tos ar kitos grdpės. stalo 
prisidėti. Be abejonės, ir lietu
viai užgirs kvietimą tautos var
du, “savas pas savą” obalsiu, 
“paremkime lietuvių draugą” 
šauksmu.

Presinkto viršininkas

Pirmiausia, politikos lošio dy- 
leriai yra gerai susioiganiza- 
vę. Jų organizacija vadinama 
partijos mašina., !

šioj mašinoj mažiausias rate
lis, bet vienas svarbiausių, yra 
presinkto viršininkas. Chicagoj 
jis vadinamas presinkto kapi
tonu. Kas jis per paukštis ir 
kokia jo rolė politiniam lošy?

Rinkimams miestas yra pada
lintas į vardus, o pastarieji pa
dalinti i presinktus. Atskiruose 
presinktuOse gali gyventi, saky
siu, nuo trijų-keturių šimtų 
balsuotojų iki tukstanties su 
viršum. Bet gal nedaug nukly- 
siu nuo teisybės pažymėdamas, 
jogei presinkte vidutiniai bal
suotojų esama apie 600.

Ot, presinkto viršininko taip 
demokratų, kaip republikonų 
partijos mašinoj užduotis yra 
prižiūrėti to ploto piliečius. Jus 
ir aš gal būt nieko nežinome 
apie presinkto viršininką. Bet 
jis žino apie mus. Ir kartais 
nusistebėtumėt kiek daug jis 
žino. ^Pavyzdžiui, jis žino kur 
jus gyvenate, kaip seni esate, 
ar vedę ar pavieniai, kokį dar
bą turite, ar priklausote para
pijai ar ne, kas yra jūsų drau
gai, kokiai partijai užsiregis
truojate nominacijose, ar bal
suojate rinkimų laiku ar tik 
ranka pamojate. O kas jam 
ypač svarbu — tai žinoti, ar 
jus balsuojate nominacijose, ar 
ne.

Kodėl jam svarbios yra no
minacijos (primary election) ?

Rinkimuose (in general elec
tion) jis gali prakišti presink- 
tą. Tas jam nieko nekenks. 
Nes, mat, gal jis gyvena, bū
damas republikonaS, tokiame 
presinkte, kur demokratai do
minuoja. Arba atbulai. Bet jis 
negali prakišti nominacijų (pri
mary election). Nominacijij 
prakišimas grūmoja jam prara
dimu džiabo.

Kodėl? Nominacijose republi- 
konai balsuoja republikonus 
kandidatus, demokratai — de
mokratus. Kandidatų pasitaiko 
ne vienas. Jų tarpe esti tokių, 
kurie kandidatuoja mašinos re
miami; tokių, kūrinęs stato va
dinamų “reformerių” organiza
cijos arba grupės; ir tokių, ku
rie stato savo kandidatūrą nie
kieno neriamiami.

Presinkto viršininko užduo
tis yra: pasistengti, kad butų 
nominuotas mašinos kandida
tas, ba mašina davė jam džia- 
bą.

Kaip presinkto viršininkas 
tą užduotį atlieka? Jisai ne
snaudžia. Jis yra nųkseris ir

turi plačią pažint] su kaimy
nais.. Ypač ieško draugų iš tar
po tų, ką įdomauja politika. 
Visų jo partijos balsuotojų są
raše® esti jo rankose ir nuolat 
su čekiu o tas. Kaip sakoma, up- 
to-date. Jei reikia kur] nors 
balsuotojų patepti, jis pateps. 
Jei. reikia nutemptą j policiją 
vaiką už obuolio pavogimą iš
imti, jisai išims. Ir už šias ma1 
lones jisai tikisi, kad jam bus 
atsilyginta nominacijų balsavi
muose. , v

Presinkto viršininkui svar
bu, kad nominuotas butų par
tijos mašinos kandidatas arba 
kandidatai. Republikonai ar de
mokratai — nesvarbu —< bile 
tik partijos mašinos kandida
tai. Tokie kandidatai, kurie ab
soliučiai klausys bosų paliepi
mo. »

Kada ateis generaliai rinki
mai, tai, esartt nominuotiems 
mašinos kandidatams, gali bū
ti išrinkti republikonai ar de
mokratai. Bet jie bus partijos 
mašinos pastatyti žmones. Ir 
ot pasėkoj šitokių presinktų 
viršininkų pastangų generaliuo- 
se rinkimuose balsuotojai 90 
atsitikimų (o gal ir daugiau) 
iš šimto priversti yra balsuo
ti tik už vienos ar kitos par
tijos mašinos kandidatus. Liuo- 
so pasirinkimo, balsavimo už 
priešingus mašinai kandidatus 
veik nebėra.

Manau, kad darosi aiškų, 
kaip svarbi presinktų viršinin
kų rolė yra demokratų ir re- 
publikonų partijos mašinoj.

Ir dar vienas dalykas. Nuolat 
girdėti paraginimas: rinkime 
gerus valdininkus! šitokiais 
paraginimais turima omenėj 
dažniausia generaliai rinkimai 
(general election). Tuo gi tar
pu iš to, kas buvo pasakyta, 
aukščiau, tenka daryti išvadas, 
kad nominacijos geriems valdi
ninkams išrinkti turi ne ma
žiau reikšmės, kaip patys rin
kimai. Ba jeigu bus nominuo
ti netinkami kandidatai, tai ne-

liks nė galimybės geriems val
dininkams išrinkti.

' Čikagietis.
(Bus daugiau)

Pigiau kaštuojanti va
karienė t ' Garsinkites “N-nose

Bainas įtartas
Mandročiai apskaičiuoja, kad 

šiemet padėkos dienos vakarie
nė kaštuosianti 15 nuošimčių 
pigiau, nei praėjusiais metais,

Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 24 dien^. 10 valandą iš 
ryto 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Krakenavos parap., Žyde
lių kaime, Amerikoje išgyveno 22 
metus. Priklausė prie dr-jos Di
džiojo Liet. Kunig. Vytauto ir 
Lietuvos Piliečių Darbininkų Pa- 
šelpinio Kliūbo. Paliko dideliame 
nuliudime dukterį Teklę, žentą 
Aleksandrą ir anūką Albertą Šim
kus, sūnų Vincentą, posūnį Joną 
ir gimines Amerikoje, Lietuvoje 
paliko podukrą Oną Rabašauskienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 915 \V. 
32nd St.

Laidotuvės įvyks šeštadienyje, 
lapkričio 28 dieną, 8 vai. iš ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 

^bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Nikodimo Runevi- 
cziaus giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą "ir .atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs, Duktė, Žentas, 
Anūkas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139. /

JUOZAPAS DUGNAS

kuris mirė lapkričio 2 dieną' 
1 ir palaidotas tapo lapkri

čio '6 dieną,’ o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišatinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir giminėms. Dėkavojame musų 
dvasiškam tėvui Indiana Harbor 
Kuųigui, t kuris atlaikė įspūdin
gas pamaldas .už jo sielą ir. už pa
sakomą gražaus pamokslo bažny
čioje, dėkavojame visiems drau
gams, kurje palydėjo į kapines 
sudarydami didelį skaitlių auto
mobilių k grabnesiams — Amc-

* rikes Liet. Ukisų Kliubuj ir $v. 
Stanislovo Draugijai ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms o tau musų 
mylimas Juozapai sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Nulįudę liekame.

Moteris, Brolis ir Giminėj

Teisėjo Feinbergio kambary 
buvo klausinėjami liudininkai 
apie dvi skrynias, kurios buvu
sios išvežtos iš Bainų namų ne
užilgo po to, kai dvylika jo va
dovautų bankų užsidarė.

Tą pačią dieną, t. y. vakar, 
grand džiure, eina gandų, iš
nešusi true bill (indaitinusi) 
John Bainui, tų bankų galvai. 
Jisai esąs kaltinamas suktybe. 
Bet ita žinia nėra oficialė.

Policija ir komunistai 
kalti

Laukta žiemos
Oro biuras įspėjo ,kad kaip 

praėjusią naktį galima buvo 
laukti žiemos oro. Spėta, j,o- 
gei temperatūra nukrisianti "iki 
22 lapsnių aukščiau zero.

Civil Liberties Union išleido 
raportą iš tyrinėjimo įvykių, 
kurie užsibaigė mirtimi vieno 
kito asmens rugpiučio 3 d. prie 
50 gatvės ir Dearborn. Rapor
tas kalba apie išvarymą negrų 
iš butų, už kuriuos jie nemo
kėjo rendos. Tas raportas kal
tina dėl galvažudy sies taip po
licininkus, kaip komunistų ly
derius.

Graberiai

Peter Conrad
OSažB FOTOfaRAFAS

Fotografuoju jūsų na

“M, '

Graborial

IGN. J . ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46th St. 
Telefonai ’ 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

A.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Jau kuone $7,000,000 
bedarbių fondui

Kaip vakar Chicagos ir Cook 
pavieto bedarbių fondas turėjo 
užtikrinimų gauti kuone $7,- 
000,000. Tikimasi, kad šiandie 
bus prižadų jau pilni septyni 
milionai.

lap-

IGNACAS ŽILINSKIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu lap
kričio 23 dieną, 2:3 0 valandą po 
piet 1931 m., sulaukęs 4.6 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Plungės parap., Gondingos kaime.

Paliko dideliame nuliudime švo- 
gerį Juozapu Žemgulį, švogerką 
Kazimierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1410 
S. 49th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketverge,
kričio 26 dieną, 9:30 vai. ryte 

• iv Eudeiklo koplyčios -bus 'nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Ignaco Žilinskio gi- 
min’ės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame,

Švogeris, Švogerką 
ir Giminės.

' *
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Eudeikis, Tll. Yards 1741.

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale Visuomet esti, sąži
ningas Ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. U Jirjd

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T«l. Raoamlt 7532

» Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

.. DR. MARKERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 2

ligonius 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų k 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
* Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH <
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsttd St«) J - 
Ofiso valandos: nuė 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedildieniab pagal sutarti

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAMELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Sta) z h 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldianiais pagal sutarti r

Dr. P. M. ŽILVITIS ’ 
1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

s 3243 So. Halsted Street 
Oifiso Tel. Victory 7188

* ' Rez. Tel. Hemlock 2615 1

Dr.P.P.ZALLYS 1
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
r| Gazas, X-Ray, etc.

r J

‘ Dr. Suzana A. Slakis
i Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

s 4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

— (Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso TeL Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939

B DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 <L ir 6:30 iki 9:30 v.
5 4608 South Ashland Avė.
rti Netoli 46th St. Chicago, Ilt

S DR. T. DUNDULIS
[ia GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
>se 4142 Archer Avenue »
3* *
da Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
o. 4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 
v. *ki 12 dieną. ,j
4^ Telephonai dieną ir naktj Virginia 0036

Ree. 6600 South Artesian Avansu 
Phone Prospect 6659 

, Ofiso Tel. Canal 0257

DR., P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

‘S A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison Si
Val.f 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vale.

Td. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE
- DR. M. T. STRIKOL
L Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
n. Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nt.

4645 So. Ashland Avė.
7 Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
— Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Boulevard 7820
Namai:

6641 So. Albany Avė.
Td. Prospect 1930

• A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Avenue

JO
■ Td. Lafayette 4146

VALANDOS:
"*■ ‘ -nuo 9 iki 11 valandai, rytoe ano 6 iki 9 valandai vakaro

° DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Šiite 3
Td. Prospect 1028

Rea. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330
_ Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 5 

Nedėlioj pagal sutarti <

• Hemlock 8151'

ie DR. V. S. NAįlES
\ • . \ (Naryauckas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
tol » 2420 Marųuette Road

Valandos: 9——12, 7—9. Antradienį ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą-

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

120 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė.

' Phone Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042

C. Z. VEZEUS
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Įvairus Gydytojai

DU HERZMAN
IŠ RUSUOS w

Gerai lietuviams žinomas per 25
M kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
r akušeris.

Gydo Maigias ir chroniškas ligas vy- 
ų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
letodus X-Ray ir kitokius (lektroe 
rietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
025 W. 18th SL, netoli Moegao SL 

Valandos: nno 10—12 pietų lą 
nuo 6 iki 7:30 vai. vatos

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

lydė Pask S755 as Randolph 5100Lietuvės Akušėrės

JARUSH
PHYSICAL 

' THERAPY S MIDWIPE

6109 Sout 
Albany ’ A 

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Aoe.t 2 lohol
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligi 

OFISO VALANDOS*.
šiuo 10 iki 12 vai. ryte, nno 2 iki 4 
ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
akaro. NedėL nno 10 iki 12 y. gitui 

Pbone Midvay 2880

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS \
Patarnauju laidotuvėse kuopigiansia. 

Reikale meldžiu atsišaukti* o mano 
darbu busite užganėdinti.

Te!. Roosevėlt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
' SKYRIUS: 1

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Td.- Cicero 5.927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

. Balzamuotojas
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

, Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo Lietuvos
Palengvins akių Įtempimą, kuris ei 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigim 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudan 
akių karštį, nuima' kataraktą, atitai 
trumparegystę ir toliregystęt Prireng 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuc 
egzaminavimas daromas su elektra, par 
dančia mažiausias klaidas. Speciali aty 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valand 
nuo 10 iki 8.x. Nedėliomis 10 iki 12' 
KREIVAS''AKIS ATITAISO I TRUK 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIM1 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yatds 0994

t: M AURICE KABU
4631 South Ashland Aotosų 

Ofiso valandos:
io 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki jfį 

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Dferel 9191

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrukų, Vaikų 

ir visų chroniškų ligų 
OFISAS 3102 S. HALSTED ST.

* Kampas 31 Strceet 
VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet. 
7-9 vak. Ned. ir švetnadieniais 10-12,

Tel. Canal 4050 Veneriikos

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St.

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

Advokatai

s

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTU

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

kampas Halsted S t.
Va landus nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Ddbkite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHA
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 
4649 S. Ashland Ai 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 648

A į

i- ■•*»***>

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULA.NCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mea visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas 
4605-07 South Hermitage Aveuue 

Vui TMomit YARDS 1741 it .1742

127

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113. 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pistg 

Gyvenimo vieta
3323 South Sadated Stmet 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nno 6 iki 8 vaL Idelririenf 

vakarą, išskynus tovag| 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Duokite savb akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
! Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nno $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasti
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6

* f

ADVOKATAI

Room 1934 Tel Randolph 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vjL 
3241 S. Halsted St. Td. Vietos* 0M3 
i - Valandos — 7 Md 9 vakare 
Oli>—-Utam.. Ketv. Ir Suimtos vak. 
Vasalle—Pam, Ser. it Pėtnyčioe vak.

John Kuchinskas
Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIŲ
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So, Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vak dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos' vakare

A. L Davidonis, MJ
4910 So. Michigan Avem

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryi 
nuo 6 iki 8 valandai vaki 

' apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandoj: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal i u tart j. 
Re*idencija 6628 So. Richmond Street 

Telrfonaa Republic 7868

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ketvergais 1 iki 3 po piet 

Utarninkais — 2 iki 3 po piet/tiktai
Dr. Vincent C. Steele

DENTISTAS ' 
4180 Archer Avenue * 
Žale Midland Banką

Lietuvis Advokatas
Arti Leavitt St.

Triefoom CmoI
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Sertdoj k Petnyčioj nno 9 Od 6
__ ________ . , ..... .. ....... ■

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Vvbingtoo St.
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto ikj 4 po pietų

— 6 iki 9 vai.

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2H7 
TeLephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22n<f St. 
Tchphone Roomvelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tet Rtpublic |60<!

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas. ' • 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto’ iki 8 vakaro. 
Rciidencę Phone Hemlock 7691

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tei. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocku>ell Su 
Jei. Republic 9723

/
* t
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

sr***- t /‘y.yyi r".11 v .mį >■

Linksmos vestuvės

Lietuvių karnivalas

». Fii'-Įisiy'i'i/,j>! i i'* į!'. ;m

voliucijos. Bet dabar vėl visai 
aptilo. Dar vasaros laiku Ma
skvos agentai apsirinko vietą 
ant Ėvergreen ir Milwaukee, 
kur antradieniais rėždavo spy- 
čius. Revoliucijos centras bu
vo rusų kooperatyviam resto- 
rante, kur paskelbtą dieną iš 
visos Chicagos tavoršČiai susi
rinkdavo išsisuodinę, apsirengę

Visi lietuviai Chicagos ir 
apielinkių esate kviečiami atsi
lankyti į koncertų ir šokius, ku
riuos rengia Chicagos Lietuvių 
žymiausi artistai penktadienio 
vakare, lapkričio (Nov.) 27tą, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133-35 So. Halsted St., Chi- 
cago, Illinois. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 50c. Pelnas ski
riamas vargdieniams.

Maloniai prašo visus kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

Lietuvių šokiai - ba
lius Hamilton Klube

šį vakarų Hamilton Klube 
Chicagos Lietuvių Moterų Klu
bas rengia šaunius šokius-ba- 
lių. Mėgstantys- gražioj drau
gijoj smagiai pasišokti, pasi
linksminti, kviečiami atsilan
kyti. Vakaro pelnas skiriamas 
labdarybei.—V.

, Praėjusį sekmadienį, lapkri
čio 22 d., apsivedė veikėjas par 
žangiosios lietuvių visuomenes 
tarpe p. x Kazys Kipšas su p-le 
Elena Steponaite. šliubą ėmė 
šv. Antano parapijos bažnyčiom 
je Ciceroje.

Po šliubo jaunieji ir svečiai]prasčiausiai ir susikimšę j gra 
susirinko jaunosios švogerio 
Geo. Dudonio namuose, 1627-S. 
49 avenue. Svečių į vestuves 
suvažiavo gan daug ne tik iš 
Chicagos, bet buvo ir iš Wau- 
kegano.. *. r •

Vaišių laiku p. K. Baltas pra
bilo* keliais nuoširdžiais žod
žiais paaiškindamas įvykio svar
bą. paskui gražias kalbas pa
sakė p-lė Ančiute, pp. Klimas, 
Bačkis, Albertas Lidekevičius, 
Jr., p-le Mikalaitytė, p-nia Lu- 
kauskienė, pp., Balčiūnas, Rau
dinas, Skiriai, Akvilė Baltienė, 
A. Dudonienė, Vincas Steponai
tis, Steponaitienė, Mikalaitis, 
Karveliškis ir daugelis kitų.

Pagalios kalbėjo jaunaved
žiai. Girdėjau, kad jaunaved
žiai ketina kuriam Jaikui vyk
ti į Californiją ar Floridą.

Karveliškis.

žias mašinas suvažiuodavo kelti 
revoliucijos. Jie buvo taip įsi
drąsinę, fyad vienas revoliucio
nierius net bandė policmonų 
tašyti., ?

Bet policija Tenusileido, 
kantį antradienį atsilankė 
apie 30 policmonų. .Pamatė 
vorŠčiai, kad poliemonai nebe 
trys, ale kokios trisdešimts, už
miršo ir revoliuciją, ir dabar 
kelintas antradienis visai nebe
pasirodo.—Žvalgas.

Roseland
» •

ap-

Se- 
net 
ta-

A.

Roseland
Gavau laiškų nuo A. Kuprei- 

šio, kuriame jis praneša, kad, 
gyvenus saulėtoje Kalifornijoje. 
Reikalavo ir pasiunčiau paliuo- 
savimo popieras iš kariuome
nės. Be tų popierų negalįs gau
ti bonų. Sako, nusibodo ir jam 
važinėtis. Šiuo' laiku Kaliforni- 
jon privažiavo daug žmonių. 
Jeigu kiek pagerėtų darbai, tai 
pavasarį mano traukti į Chica- 
ga. ’ ' J. Tamašauskas.

18 gatvės apielinkė
Mirė staigiai aptiekondš 

Edward Stahl

Šioj apielinkėj ilgų laikų tu
rėjo aptieką Edward Stahl ad
resu 670 West 18 street. Nors 
jis buvo latvis, bet gražiai kal
bėjo lietuviškai ir turėjo ne
paprastai plačių pažintį lietu
vių tarpe Chicagoj.

Edward Stahl buvo baigęs 
aptiekoriaus mokslų Liepoj uj. 
Amerikoj ir Chicagoj jis išgy
veno apie 25 metus.

Mirė susilaukęs 42 metų šir
dies liga. Antradienio rytų, 
kaip ir kitomis dienomis, ati
darė aptieką jausdamasis svei
kas ir linksmas. O jau 9 valan
dų tų dienų buvo miręs.

Velionies paliko moteris.
Apie .laidotuves bus praneš

ta vėliau. Rep.
• ■ ■ - .................. .................

Lietuvių valanda
Jau gana, ilgas laikas, kaip 

Jos. F. Budriko korporacija 
kas sekmadienis ir kas ketver- 
gas duoda gražius lietuvių ra- 
dio programus iš dviejų radio 
stočių WCFL ir WHFC. Perei
tų sekmadienį teko vėl gėrėtis 
gražiomis musų dainomis. Gra
žiai ir maloniąi skambėjo due
tai; Budriko radio trio, pianas^ 
smuikas ir ' akordina, šauniai 
grojo įvairius jr linksmus šo
kius. 'šiuos programus^ rengia 
ir finansuoja -didžiulė lietuvių 
radio krautuvė Jos. F. Budri
ko, kuri randasi ant Bridge- 
porto, 3417 S. Halsted St.

Mėgėjas.

Pereitų penktadienį buvo 
Plungio šermenys. Velionis ta
po! atlydėtas j Visų Šventų pa-, 
rapijos bažnyčių, kur atsibuvo 
pamaldos. Po pamaldų nema
žas skaičių draugų 4r pažįsta
mų nulydėjo j švento Kozimie- 
ro kapines. - ’

Velionis buvo gero budo žmo
gus, išgyveno Amerikoje porų 
desėtkų metų. Paliko gimines, 
draugus ir pažįstamus. Dauge
lį metų A. Plungis laikė vaisių 
krautuvę prie Michigan avė. 
Daugelis jį pažino netik lietu
vių, bet ir kitataučių. *'

Tuo reikalti sutvertas komi
tetas su 'žinomu bankininku p. 
EĮjjp’šium priešaky, kuris, no
rėdamas kad tas parengimas 
atneštų kuo -daugiausia nau
dos ir išgarsintų lietuvių vardą 
tarp kitataučių, sukvietė žy
miausias Chicagos lietuvių tar
pe meno jėgas. Kaip teko pa-i 
tirti (tame parengime jau pasi
žadėjo .dalyvauti du didžiuliai 
lietuvių chorai, būtent — “(Pir
myn” ir “Birųtės’\ o taipjau 
pakviesti dalyvauti perinusį 
Chicagos lietuvių (Įainininkai, 
smuikininkai ir šokėjos. Pro
gramą paįvairins p. Steponavi- 
čiaup vedamas Simfonijos Or
kestras, .kuris tarpe parengime 
turės progą parodyti kokį pro
gresą jis atliko per •paskutinius 
metus. Iš projektuojamo muzi
kali© programo. reikią padaryti 
išvadą, kad tai bus vienas iš 
turtingiausių programų kokį 
kada nork lietuviai matę.

Tikimasi, kad Chicagos lietu
viai, atjausdami tai idėjai ir no
rėdami tinkamai pasirodyti 
svetimtaučių tarpe, savo atsi
lankymu' parems tą darbą ir 
gausingai atsilankys š. m. Lap
kričio mėnesio 27-tą dieną Lie
tuvių Auditorijoj. — A. K.

,,į-- - ----------- ---  ------ - .
Pįąrko, jau prisidėjo prie mi
nėtų programų skleidimo ir 
taipgi iš Bridgeporto “Keistu
tis”, Town of Lake “Vytautas”, 
nuo 18-tos kolionijos “Lietu
vą”, kiek tėmijau, irgi prisiun
tė savo duokles į Centrą. Kitų 
bendrovių vardų nepatėmijau. 
Bet ^sekretorius sakė, kad yra 
ir daugiau lietuviškų bendro
vių, kurios jau prisiuntė savo 
čekius ir kontraktus.

Dar turiu pranešti brighton- 
parkiečiams, kad nuo 1-mos 
dienos gruodžio 1931 Gediminas 
Statybos ir Skolinimo Bendro
vė* atidaro vaikams ir suaugu
siems vadinamą “Jumor” sky
rių arba, kaip žmonės papras
tai vadina “Christmas Savings 
Club”. į šitą skyrių geriausia 
progą yra prirašyti vaikučius. 
Kiekvienas gali sau taupyti 
25c ar 50c į savaitę ir daugiau, 
o pamatysit,, kad į trumpą lai
ką jūsų sūnūs ar duktė turės 
bent kelis šimtus dolerių.

* Bendrovės raštine yra atda
ra kasdien nuo 9:00 vai; ryto 
iki 8:00 vai. vakaro. Antrašas 
4425 S. Fairfield Avė;, Chica
go, III.
Juozas J. Palelęas, sekretorius.

—r- IR.. ■»..!!!
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Tiktai Rožė
Trečiadienis, lapk. 25, 1931
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Padėka The English Column

North Side
Nepavyko vagiliams

I

Andai Nortbsidės, vienas 
mus pilietis išėjo pas kaimynų 
ir pabuvęs porų valandų grįžo 
namo apie dešimtų valandų va
karo.

Įėjęs į butų, jis pastebėjo, 
kad viskas išvartyta: patalinės, 
rakandai ir tam panašiai. Bet 
tuoj pamatė, kad iš buto bėga 
neprašyti svečiai. Pirma manė, 
kad tai kaimynų vaikai buvo su
sirinkę, bet paskiau pastebėjo, 
kad vienas vaikėzas ir šautUva 
atstatė kol prislinko prie durų. 
Paskiau pabėgo. Vagiliai ža
los šiuo sykiu nepadarė.

Nepavyko revoliucija
Northsidėj buvo laukiama re-

ra

Pereitą šeštadienį iš nakties 
apdegė Mickienės namas, prie 
110 gatvės ir , Edbrooke Avė. 
Kaip pasakoja artimi pažįstami,- 
gaisras ištiko šitaip. Mickienės 
nebuvo . namie!. Burdingierius 
pasilikęs vienas namie. Po dvy
likos naktį jam reikėjo eiti dar- 
bdn. Atsikėlęs, apsirengęs iš
ėjo darban. Po jo išėjimo ir 
pradėjo degti namas . 

■ ‘ '

Kaimynų name išgirdo tren^ 
ksmą. Moteris čia< pažadino su 
nų, kuris išėjęs apžiūrėti, pama
tęs, kad namas pradėjo pusėti
nai degti. Jis pašąukė gaisri 
ninkus. Gaisrininkai atvažiavo, 
pradėjo duris laužti. Jie manė, 
Kad kas viduje miega.

Įsilaužę vidun nieko nerado. 
Gesino namą per visą naktį. 
Gaisrininkai, atlikę savo darybą 
nuvažiavo. Paliko sergėti namą 
poliemoną, kad kas nočs degė
sius neišneštų. Teko matyti per 
visą šeštadienį sargą stovint. 
Vakarop mačiau, kad kas su
grįžo iš namiškių..

Nejauku pamačius, kad, gra
žus buvęs namas tapo apdras
kytas, langai išdaužyti, stogas 
ir sienos apdraskytos. Kaip šio
kiu laiku —- prastai, pasidarė 
daug iškaščių, bet i/ gyventi 
nėra kur. Palikti namą be lan
gų nejauku: dar daugiau nuo
stolių padarys. Nelaimingas iv 
apgailėtinas atsitikimas.

Draugystė Pralaimintos t Lietu
vos lapkričio 15 d. Lietuvių 
Auditorijoj buvo surengusi 
koncertų ir dviejų aktų persta
tymų, kurį suvaidino p. K. Sa
bonis su padėjėjais. Ačiū jiems.

1 M

Taipjau ačiū komitetui .už 
pasidarbavimų. Ačiū Budrikui 
ir Peoples Furniture Kompani
jai. \ .

Ačiū Draugystes nariui p. T. 
Januliui už prakalbų, kuri api
brėžė Draugystę^ augimų per 
26 metus iki jos narių skaičius 
užaugo ir susidėjo hemažai fi
nansinio turto. ^Kalbėtojas, be 
'to, rabino visus priklausyti šiai 
draugijai. , r t /

Ačiū visiems ir visoms, ku
rie tuo ar kitu budu prisidėjo 
prie šios pramogos • surengimo. 
Ačiū ir publikai* už skaitlingą 
atsilankymą.

Tie, kurie, išpildė te Draugy
stės aplikacijas v per 'koncertą, 
malonėkite atsiląnkyti į susi
rinkimų gruodžio 9 d. 8 vai. 
vakaro į Lietuvių Auditoriją. 
Busite priimti Draugijon ,be į- 
stojiirio mokesties.

. Dar kartų ačiū visiems.
Valdyba.

Statybos ir Skolini 
mo Bendrovės (spul 

kos) per radio

THE INTERLUDE

Noticįe j

. Due to adverse circumstances 
the fourth issue of The Inter- 
ludė, scheduled for today, will 
not appear until Friday, 
27th.

No v,

Chicagos Bankų 
Šery Kainos

1929 Metais ir Dabar
1929Cont. 111. Bk. & Tr. Co.

Central Mfg. Distr. Bk
1 First National Bank ....
* Harris Trus| Bank ....

Metropolitan St. Bk. ....
Northern Trust Co. ...z.

< UNIVERŠAL STATĖ BK. ”

»»

»»

$692
750 
950 

1225
200

1040
200

(dabiy siūlo)

5 v.

$200 
150 
321 
380 
125» 
388^ 

-175$
Viršminėtos prekių permainos yra sulyg? bankų už

darbio ir iš jų matote kaip dalykai stovi. Delto-gi galite 
didžiuotis su savo lietuvišku banku ir neabejodami pasi
dėti savo pinigus čionais kur teisingai bus apsaugoti* 
Laikant pinigus baksuose darote skriaudą sau ir visam 
judėjimui, o laikyti pinigtis namuose yra begalinis pa
vojus.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street 1

Kampas 33rd Street .
Chicago, Illinois

Lietuvių Karnivalas 
Chicagoje i

• ’ • 1 ‘ I

Vienaš iš rimčiausių Chicagoš 
dienraščių,į .būtent “Daily 
News”, norėdamas padėti be- 
darbiams irk varguoliams, ku
riuos prispaudė, suriki depresi
jos ’ ir bedarbės naŠ|ą, šumąnė 
sudaryti visų tautų l^rnivalų ir 
gautą iš tų '/parengimij pėlną 
skirti išimtinai labdarybės tiks
lams. | Paskutiniuose “Daily 
News” leidiniuose n\ps skaitę-, 
me kaip tas to laikraščio leidė
jų sumanymas rado kitose tau
tose pritarimą ir su kokiu en
tuziazmu ir pasišventimu kiek
viena tauta rengiasi prisidėti 
prie to kilnaus ir sveikintino 
darbo. /

š. m. lapkričio mėnesio 19- 
tos dienos “Daily News” leidi
ny pastebėta, kad ir lietusiai 
neatsilieka nuo to daųbo ir! kad 
lietuviai pritardami tai idėjai 
š. m. Lapkričio mėnesio 27-tą 
dieną 7 valandą vakare, Lietu
vių .Auditorijoj, į rengia nepa
prastai turinįiigų. jr grąžų kon- 
certą-balių.

A į Bt .•■■'i;' ‘ 1

Bet tai yra pasiuntiny^ nieilės ir drau
giškumo. Kas gali geriau išreikšti jū
sų užuojautą, kaip rožių zbukietas? Jos 
pačios viską pasako ir jas gavęs žino ką 
siuntėjas norėjo išreikšti; jeigu meilę.— 
ji žinos, jei dovana — jos bus įvertin
tos. Rožės yra ideale dovana visais at
sitikimais. . ■ . ' .

Chnjsanthemum

Chrysanthemum paeina iš rytų ir per 
šimtmečius plačiai buvo auginamos Cbi- 
nijos dvaruose ir prie bažnyčių. Jos 
auga mažų gėlių krumpliais. Bėt jas 
prižiūrint ir tinkamai karpant galima 
išauginti dideles gėles. Tą žinojo ir 
chiniečiai ir jie jas buvo žymiai page
rinę. z Po to jos buvo atneštos į Euro
pą, ir, pagalios, į Ameriką.

Pas saVo kvietkininką dabar jus ga
lite puikiausias Chryftanthemums pasau
lyje. Leiskite jam papuošti jūsų 
namus ir padaryti juos linksmius ir 
gražius DtkoS dienai. '

— . I ■ * Rl ......... II Į..............................   į , ..........  , , , į,
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The Bridgeport Knitting Shop 
Neria plonus lt storu* vilnonius svederius ir 
panSiakae. Vaisom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom Idant galėtumėt 

sutaupyti nuo 76% Iki 100%.

X F? SELEMONAVICIA
604 West C3rd 8L 

'Netoli Normai Avė. Tel. VICTOBY 8486.
Atdara dienomis ir vakarais.

The Lithunian ■ 
University Club-

Bedarbius Sušelpt!
Gerbiamoji Visuomenė!

Kviečiame be skirtumo visus. * 
vieno gelbėkime bedarbius. 
BALIŲ, kuris atsibus bedarbių naudai 

‘ SEREDOJ,
LAPKRIČIO 25 d., 1931 m.

LIET. TAUTIŠKOS BAŽN. SVET., 
3501 So. Union Avė.

Pradžia 7 valanda vakare
Įžangos tikietas bus geras laimėjimui 

KALAKUTO.
įžanga 35c.

Kviečia visus 
Klebonas S. Linkus it Komitetas^ 

. ' ■' 7 i

Visi 
Eikime j

STANKŪNAS
/

Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 
į studiją arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yard, 1546

4.

CLASSIFIE D ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su Kndannmkais. Maža narystės mo
kestis. Exp«ftų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 

SAMSON’S LANDRORD SERVICE
BURBAU .

' 1650 W. Division St. 
Tel Brunswick 6160

9

PATARIMAS
Šiuomi patartame Lietuviams pirkti 

anglis iš CRANE (Krein) COAL COM- 
PANIJOS. Gausite geras anglis ir pi
gesne kaina. 
Pocahontaa Mine Run .... $6.75 
Pocabontas Lump or Egg $10.00 
Black Band Lump ............... $8.50
Gren Vaiky Lump............... $9.50

Katrie norite tikrai gerų anglių pe
čiams, tai pirkite GREEN VALLEY. 
GREEN VALEY yra geriausia anglis 
Amerikoj. 
Ofisas atdaras nuo 5 vai. ryto iki 9 v. v. 

Kalbėkit lietuviškai, nes tai 
lietuviškas yardas.

Crarie Coal Company 
5332 SOUTH LONG AVENUE 

Tel. Republic 8402 
CHICAGO, ILL. a

tonas 
tonas 
tonas 
tonas

< Furniture & Fixtures 
 Rakandai-Įtalsai

PAAUKOSIU tavo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kamba
rio setus, kautus, lempas ir tt.» biskį 
vartotus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas. '

PARDAVIMUI elektrikinis mėsos 
slaiseris 4<Little American”. Pigiai išmo
kėjimais. 141 W. Kd., 2 apt.
... ... , , .................. . ■........... ....

PARDAVIMUI bučeęnės fixturiai ir 
stakas, visi kartu ar atskirai. šaukite

' Tel. Lafayette 4357

PARDAVIMUI pigiai šildomi kietom 
ir minkštom anglimis pečiai.

2954 So. Emerald Avė. •

Visų tautų spulkos, gyvuo
jančios Chicagoj ir apielinkėj, 
rengiasi duoti radio programus 
per 13 savaičių.

Manoma pradėti programus 
apie. Imą savaitę gruodžio mė
nesio. Tiksiąs yra tas, kad su
pažindinti daugiau musų jau? 
nąją gentkartę su Statybos ir 
Skolinimo idėja. Nes kaip mu
są lietuvių jaunuomene mažai 
Supranta apie šios rųšies ben
drovių veikimą} taip ir kitą 
tautų jaunimas tiek fesuprąn- 
tą. ■ j..

Jau buvo keletas viešų susi
rinkimų šios biznio šakos/Veir 
keją, tfcrpe kurių teko matytį 
ir lietuvių .{jendrąvių atstojusį 
Įš ?yisų koliopijų,. ir^.darbas ga- 
na'sparčiai . varomas pirmyn? 
Įvairios koipisijos dirba išsijuo- 
susios, Mat? kad surengti ge
rus programus, . tai tąm yra rei
kalingo^ didelės išlaidos, ir tai 
visoms - bendrovėms kaštuoja 
po keletą desėtkų1 dolerių. ’l’ai- 
gi ir yra visos bendrovės kvie
čiamos prisidėti.

Iki šiol man buvo žinoma iš 
lietuvių beįidroVtių jau 7 ar 8, 
kurios; tikrai prisidėjo prie ra
dio programų. Bet dar daug 
jų; trūksta, patartina visoms sy
kiu prisidėti, neš pelnas, tiki
masi, bus geraą.

Gediminas._§t.ąįybos ir Skoli
nimo Bendrovė ; iš Brighton 

■ ■ .................. * ’ 4 9 . ■■

The Lithuanian University. 
Club will hold its first sočiai 
gaithering Saturday, November 
28, at 8 Ė. M. ąt Gage Park; 
55th Street #Hd Wėfctem Avė. 
The evening’s program will con- 
sist of a public installątion of 
officerą, short talks by promi- 
nent Liihuanian people, stunts, 
and dancing. Details pf the 
program will be reported later.

Sęveral hundred guests have 
been ^invited. The committee. 
in cbarge has Jabdred over all 
ąvailable lists which have prov 
ed t to be for from adeąuatę. 
In abtempting to complete these 
lists of Lithuanian professio- 
nal and businešs people, ąnd all 
others interested im Lithupian 
cuįtural activities, the ęommit- 
tee fears it has omittėd, with- 
hout įntent however, the pames 
of many whom the clųb would 
be honored to hdve as it guests.

Invitations should be in the 
hands ,of guests at this time. 
Admission wlll be by invitation 
only.

In view of the above, th^ 
committee will gladly issue in
vitation to 'any one Who has 
not yet received one and who 
is interested in the Lithuanian 
University Club.

Invitations may be proeured 
by telephoning the secretary, 
Miss Adeline Gilason^ Radcliffe 1 1 , ' 1 . j' . '
5756, or Miss Louise Norman
tą, Wentwonth 3669;' if the 
secfetaJry cannot be reached.

Nęed more^ be said ąbout that 
affair exęe$t that J Stevon’s 
Orchestra wnl furnisb the mu- 
sic for thę1 cjĮancing? Thė Liįh- 
uanian Ūųivėrsity Club is deep 
ly appreciative of the fact that 
Stevęn.’s Orchestra is donating 
its Services for the club’s in- 
itial sočiai affair. With such 
able assistarice, the evening 
should prove highly successful.-

Note—Miss Gilason will issue 
invitations upon reąuest. All 
reųuests mušt be placed imme- 
diately in order to insure re- 
ceipt of invitation in time for 
Saturday evening.

—Louise P. Narmonta 
for the Committee.

. ................ .. .....—......................7..........

B. AND M. CARE 
jPas mus visuomet gardus gėrimai ir 

/ skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone. Republicx4544

Help Wanted—Female
REIKALINGA mergina dėl namų 

darbo.
122f8 So. Millard Avė.

"*• 37 For Rent

upiai)

Garsinkites “Nnose”

Dresių Dezaininimas
* Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mea telkiame ekspertu Instruk
cijas iiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, dema kaina. Ne 
amatai yra patraukiantys Ir 
gerai apmokami. Badykite dėl 

knygutes apie kursų, kuriuo 
Jus įdomaujate.

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip desal* 
nlntl ir padaryti gražias skry* 
tteles, kol mokinate*. Dlplomos 
duodamos. Ateikite ar rašykit 
dėl nemokamos knygutes.

MABTER OOLUDGK .
JOS. F. KASNICKA, Principal' 
100 N. STATE BAN. 8718

A. F. CZESNAS 
BATHS

TVRKIAKOH, SDLFURINBS VANOS IR 
EEEKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmental visokiu kraujo Ilgy, reuma
tizmo, nervu, lumbago, šalčio, paraly
žiaus, sciatica ir visu panašias ligas gy
dome su elektros therapy, violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietaK 
sais. Sulfurinča vanos sutvirtina vandenį 
iki 165 ir 175 laipsniu. Nuo jų kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus, 25 įvairus 
treatmental. Vanos ir kambarys—-$1.50. 
Moterims antradienials—-dienų ir vakarai*'

1657 W. 45th St
Kamp. S. Paulina. Tel. Bpulevard 4552

CLASSIFIED ADS.
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO 
f 

Dienomis ar ' vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARTER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ; IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikbs lietuvių Mokykla yra vie

nintelė arigįų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. ' Čia mokinama kiekvieną 
žriięgų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai tašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose} nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabai 
Žymiai sumažinta. Mokykla - atdara die
nomis ię vakarais. Pradekit mokytis 
šiandieni , ,

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

4 ‘ /

Aūtomobiles

Pigus ir Gražus Flatai 
Rendos Numažintos

Didelis malonumas gyventi naujam* 
name. Rendos dar žemesnės negu se
nuose namuose. Didelis pasirinkimas. 
Kreipkitės pasz

M.J.Kiras Home Buildeję 
3335.. S./Halsų4 Št., • Yards 6894 
3207 S. Halsted St., Calumet 4589

•GERA PROGA dėl bučeriaus. Visi 
bučernės fturės, 3 kambariai karštu 
vandeniu šildomi. Rendos $35.00.

2138 W. Coulter St.

Furmshed Rooms i

GRAŽUS, šviesus fprnišiuoti kam
bariai, dirbantiems vidurmiesty, gera 
transportacija, 2600 į šiaurius, 665 
Wrigbtwood Avė. Tekphone Lincoln 
5762, Mrs. M. Brundza.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė, saldainių, 
ice cream kampinė sankrova. Pilnai 
įrengta. Pigiai. 2500 W. 39 St. 
r- -........................   - ■"    —*

PARDAVIMUI Delicatessen ir Sand- 
wich Shop, arti geležinkelio round 
house. Išdirbta vieta per 30 metų. 
Svarbi priežastis pardavimo. Pigi renda.

212 E. 16th St.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 
su mažu namu.

Tcl. Lafayette'8780

PARDAVIMUI pigiai grosemė, stu- 
bos rakandai ir automobilius 1929 me
tų. 2514 So. Emerald Avė.

MOTOB TBOKAI VISŲ I8DIRBY60IŲ 
Didelis pasirinkimas už kainas nuo $50 b 

augs. Lenrvųs IBmokGjimat. i 
B. A W. MOTOR SALTDBesi tt. sfiui si.* 

i ' s ' ..
Ttl.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 5 akrai; prie vieške
lio; gera žemė dėl daržovių ar vištų au
ginimo; gera transportacija. Namie vaka
rais. Bę mainų. E. Pearson, 257 West 
48 Place. > ‘

ŪKIS LIETUVOJ
Pilviškių miestely ant Kalno gatvės. 

Geri namai. 2 kluonai, tvartai ir kie
tis. Gražus daržas. Pastebėtina 
ga norintiems apsigyventi Lietuvoj 
nupirkite savo giminėms Lietuvoj, 
išmokėjimų — retas bargenas.

B. IDELMAN
716 W. Madisųn St.

pro- 
arba 
Ant

r

Reai Estatę For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir .2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas

T«L Ltfayette 0455

BRIGHTON PARK 
2-4 mųrinis, perdėm modemiškas, 

prie Albany ir 46 gatvės. 
Turiu parduoti už morgičius. 
Tuščias 

mobilio.
lotas mainymui ant auto.

B. R. PIETKIEWICZ 
. 2608 47th SU “

■
/
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sijos Ministeris 
įskelbė Vokietijos 
?ašistų Įstatymus
izicijai, 
is darbas 
to kortelės
d abatai p**i- 
• VehhCljai ml* 
rytui paiaiti val-

(O METODĄ
Mavė jų pačių

Ar. M. Pruaijc* 
ftuniatem Dr.

1 vakarų paahai- 
faAbtiH* įUrrHtų 
edihti:*. kokiu* 

vykdyti, jei pa* 
iMtią Dr. Sr 
♦ kad ui >o tu* 
ta paaiima vtaų 

pminšf. kad 
•Uld Dr. Miarf* 
eaaMnrtaliAtų at* 
ivųa faMatu aiap- 
d. liraaena per- 
■M- kur tie «d* 
HUrtl Kadangi
b«Mi MM*

Miuncheno mieste 35 ofisuose 
musų oficialai yra užimti pa
ruošimų planų”, paaiškino fa
šistų lyderiai.

Apie 6 vai. vakaro policija 
pradėjo kratas Darmstadte, 
HaMene. iėškoti naujų davinių 
apie fašistų ediktus.

Kur link Vokietija?
Berlynas, lapkr. 26. Dr. M. J. 

Bonn, Berlyno komercinės ko
legijos profesorius, žinomas 
ekonomistas pareiškė, kad Vo
kietijos tvarka eina link hybri- 
dinėa sistemos, tai yra kažkokio 
mišinio iš dalinai privačio ir da
linai valstybinio kapitalizmo. 
Jau ir dabar Vokietija esanti 
Cik pseudo-kapitalistiška^ kur 
pelnai ir privačiai nuostoliai 
yra socializuojami ir kur pri
vatus bei valstybnis biznis esu 
tiek tampriai susipynę, kad ne
begalima atskirti, kur pirmas 
baigiasi ir antras prasideda.

Vokietijos fašistų kilimas pa
rings daugiau dėl franeuzų 
spaudimo.

Tom Mooney bylos 
svarstymas Įvyks

AmIvaJbAMI

Kentucky mainerių 
padėti apsunkina 
komunistų žygiai

United Mine VVorkers kaltina
ma dėl komunistų konspiracijos

Mount Sterling, Ky., lapkr. 
26. United Mine Workers of 
America ėmėsi ginti savo sek
retorių ir organizatorių Harlan 
apskrityje W. B. Jonės, kurio 
teismas pas Circuit teisėja 
Prewitt prasideda ateinančią 
savaitę.

Jonės su buriu kitų anglia
kasių yra kaltinamas nužudy
me deputy šerifo Daniels per
eitą gegužes menesį; Unija 
turi nusamdžiusi keletą žymių 
advokatų su Su v. Valstijų se
natorių John Robson pryšaky. 
Prasidedanti kova su Kentucky 
anglių operatoriais ir valdžia 
skaitoma nacionalės reikšmės.

Kaltinamųjų padėtis yra ap
sunkinta tuo faktu, kad Jonės*, 
apkaltintas Harlan apskrity, 
kreipėsi į I. W. W. ir turėjo ry
šių su General Defense lyga, 
kurios yra komunistų organi* 
z-icijot ir dėl kuriu .. kaltinar

[Acme-P. B A, Photo]

Chicago. — Linus Larson 59 metų amžiaus, kuriam prieš 
30 metų saliune buvo peiliu perdurta galva, žaizda užgijo, bet 
smegenyse pasiliko pustrečio colio peilio galas.- Pats Larson 
visai nežinojo, 4kad jo galvoj randasi peilis, kol nepateko' į li
goninę. Daktarai buvo manę daryti operaciją ir išimti. peilį, 
bet paskui nutarė, jog tai bus pavojinga ir nieko nepagelbės. 
•Šiaip Larson jaučiasi neblogai, tik kartas nuo karto apalpsta ir 
netenka sąmones.
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Lietuvos Nau
Liaudies universitetų 

įstatymo projektas 
--------į------------ -

švietimo ministerija parašė į- 
statymo projektą apie liaudies 
universitetus.

Pagal įstatymo projektą liau
dies universitetai busią griežtoj 
švietimo ministerijos valdžioj.

Pašalpos universitetams bu
siančios skiriamos sąmatos ke
liu.^ LiaUjd. universiteto deka
nai busią prilyginti XIII kate
gorijos valdininkams ,o lekto
riams atlyginimas busiąs pa
skirtas švietimo ministerio.

Liaud. universitetų programą, 
kompensaciją, darbo laiką, vi
daus tvarką—nustatys švieti
mo ministeris.

Liaud. univ. uždaromi busią 
švietimo ministerio įsakymu.

J universitetą busią priimami 
ne jaunesni, kaip 16 metų am
žiaus.

Prof. M. MacLaughlin’o 
.kyyga apie Lietuvą
Neseniai išėjo užsieny iš’ 

spaudos nauja knyga anglų kal
ba apie Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes — “Newest Eu- 
rope”. Knygos autorius —Flo
ridos Rolings College’o mokyto
jas prof. Martin MacLaughlin 
rašo, kad turistui ir istorikui 
Lietuva esanti įdomiausias, 
gražiausias ir labiausiai patrau
kiąs kraštas Pabaltijy. Gražus 
esą Lietuvos miškai. Nepapras
tai esąs gražus Nemunas su sa- 
_  __ li_ _ .1-

Vytauto 
tikra

Vilu
Jie buvo pas 

Jon

Vilnius, X 
čiai iš Viln 
paskutinę k; 
Vilniaus kat 
Lietuvos ku 
kaulai, kauk 
žinoma, 1651 
rūsys buvo 
sugriautas, 
katedros are 
tuometinis 
mas išgelbėt 
užkasė jas į 
tos, kurioj i 
karaliaus A' 
lienių Elz 
karstai. K a 
vę mokslinir 
laiką buvo 
kad Vytauto 
rasti. x

Vytauto 
padės I 
kijos l

Po katedra 
unijj

Vilnius, k 
katedros rer 
J—E -A-4-.U!




